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 ) التعريف ابلكتاب (

 بسم هللا الرمحن الرحمي

امحلد هلل رب العاملني ، وبه نس تعني عىل أ مور ادلنيا وادلين ، 

عىل أ هل وحصبه والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني ، س يدان محمد و 

ىل يوم ادلين .  حسان اإ  أ مجعني وعىل من تبعهم ابإ

ال رسة  رامج خمترصة لبعض من أ عالم ومشاهريأ مابعد : فهذه ت

ملؤا من رجال العمل والعقل والوجاهة ، كثري  فهيابرز العطاس ية اليت 

من ال رض علام وجاها ، وتربعوا املاكانت الرفيعة ، واشرتكوا يف كثري 

والهند يف أ حناء اجلزيرة العربية وجزائر الرشق ال قىص وانترشوا ال عامل ، 

مآ ثرمه و لنرش العمل وادلعوة اإىل هللا ، من بدلان العامل وغريها وأ فريقيا 

، شاهدة هلم نترشة يف أ حناء العامل من رشقها اإىل رراها امل العلمية والعملية 

ة حىت يسهل فآ حببت أ ن أ مجع ماتيرس يل من ترامجهم من الكتب املتفرق

ليل من كثري ، وعىل ماقيل ، وهذا هو ق  وةلللقارئ  الإطالع علهيا بسه

ذ أ ين مل أ ويف يسقط ابملع لامليسور سور وليعذرين لك من اطلع علهيا اإ

اهلم ومامل أ طلع عليه أ ك ر ولكن هذا ماتيرس ممحقهم ولعرش عرش العرش 

 يل ممتثال بقول الشاعر : 
ذا املرء فوت ما أ مكنه  ىل الغي واس تحس نه  اإ  ومال اإ

 س يضحك يوما ويبيك س نة  فدعه فقد ساء تدبــــريه

والباعث يل يف مجع هذا يف كتيب لطيف خمترص هوتفرق   

 ق مهنا حسب املس تطاع ترامجهم يف عدة كتب ، وقد مقت جبمع املتفر 

ذرية احلبيب عقيل بن أ ل بن عقيل ، مفثال لك خفذ مهنم مع بعضهم  ومجع
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، أ  ل سامل بن معر ، أ ل حسني  ن العطاس بن عقيل بن ساملعبد الرمح

بن معر ، أ ل عبد هللا بن معر ، أ ل أ محد بن حسني ، أ ل عبدهللا بن 

ىل خفذمه أ ولدمه  منلك  عت مجفوهكذا  معر وأ ان أ عرتف بقرص ابعي ، اإ

وقرص اطالعي يف هذا املضامر ولست أ هال ذلكل ، ولكن عندي أ مل 

فوا ابملقصود هذا اجملال ، لي ند من هلم اإطالع وافر يفكبري يف حشذ اهلمة ع 

فليس بل الناظر ذيل عفوه  هذه الرتامج من عدة مصادر ،، وقد مت نقيل ل 

عىل مايرى من التقصري والزلل ، وليصلح بقمل كرمه ما يشاهده من اخللل 

 دا عن هذا املقصد املنيف ، شعرًا : ي، فاإين خيل عن أ دوات التآ ليف بع 

 ل نين عن ذكل ال مر أ قل  رتبة التآ ليف ليست يل حمل ف      

 لكن حول ساديت أ دنـدن  ولست للقول الفصيح أ حسن      

ل امجلع والنقل ، ولك حاكية أ ورواية عزيهتا   وليس يل فامي كتبته اإ

ىل الكتاب املنقول منه ، حفس يب أ ن أ كون أ ديت مارأ يته واجبا فاإن  اإ

منا أ ان برش وهذا هجدي ومبلغ طاقيت ، أ صبت فهيا فبتوفيق هللا ، واإ  لفاإ

وأ س تغفر هللا من التجرئ عىل عباد هللا الصاحلني ومناقهبم ومآ ثرمه ل ن 

من مثيل قصري الباع عدمي الإطالع لحيق هل ان يكتب عن مثل هؤلء . 

هذا ونسآ ل هللا التوفيق والإعانة وصىل هللا عىل س يدان محمد وعىل أ هل 

 اان أ ن امحلد هللا رب العاملني . وحصبه وسمل وأ خر دعو 

 بن عمر بن طالب العطاس  أمحد    
 ه 22/6/1433ال حساء : 
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 (قدمة امل) 

ذكر احلبيب عيل بن حسني العطاس يف كتابه اتج ال عراس  

انقال عن احلبيب أ بوبكربن عبد هللا بن طالب العطاس قوهل : الش يخ 

رجا من بطن واحدة معا خوأ خيه احلبيب عقيل بن سامل أ بوبكر بن سامل 

بن أ يب بكر السكران  أ محدأ ي توأ مني وأ همام طلحة بنت احلبيب عقيل بن 

، وملا قرب وضعهام مسعهتام أ همام يرتاجالن ؛ أ ي يتدافعان لك واحد يقول 

للثاين أ نت أ قدم أ ول ، مث قال الش يخ أ بوبكر ل خيه عقيل أ نت أ قدم ويل 

ىل أ ن قال : وذكر احلبيب عيل بن الشهرة واملشهور يف بركة املس تور . اإ 

و لقب العطاس ل نه ذكل اكن كرامة : حسن العطاس يف كتابه القرطاس 

نه عطس يف بطن أ مه حفمد هللا ومسع ذكل منه وهو يف بطن أ مه ،  هل فاإ

ويه أ ي العطسة لتزال يف ذريته تسمع مهنم أ ن بعد أ ن يف لك زمان عىل 

لكرامة ، وأ ول من عطس يف تعاقب ال حيان حىت ليندرس أ ثر تكل ا

بطن أ مه هوس يدان عقيل بن سامل شقيق الش يخ أ يب بكر بن سامل فصارت 

ل س يدان عقبه ، غري أ نه مل يش هتر اها من أ  ابقية يف  ولد س يدان عقيل اإ

هنا  ولد أ خيه صارت علام عليه وعىل أ ولده بل وأ  معر بن عبد الرمحن فاإ

لرمحن ، وأ ما بقية أ ولد س يدان عقيل بن عبد الرمحن وعبد هللا بن عبد ا

نه يقال هلم أ ل عقيل بن سامل .  عقيل بن سامل فاإ
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 بن عبد الرمحن ذرية الش يخ سامل بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا

 هـ  943يف اللسك واملدفون برتمي عام  السقاف املتوىف

 علوي /ش يخ / عبدالرمحن /حسني / مش يخ /أ بوبكر /عقيل 

ريـة علـوي : شـ يخ  ) املغـروم ( وابـوبكر) عوضـه ( هـؤلء مل ـ مـن ذ  1

 يعرف عقهبام . 

 ـ ش يخ عقبه عبد الرمحن وسامل ومل يعرف هلام عقب .  2

 ـ عبد الرمحن مل يعرف اترخي وفاته ولعقبه .  3

ـ حسني بن سامل تويف ابللسك وذريته حبرضـموت واحلاـاز والسـواحل  4

 مهنم : ؛ 

د ) ابلشحر ( بـن حسـني ) ابلسـواحل سامل بن حسني عقبه محم

خل ومل يعرف عقهبام .   ( بن سامل ) تويف ابلسواحل ( بن حسني اإ

 هـ وانقرض .  975ش يخ بن حسني تويف  

هـ ومل يعرف هل عقـب  977بن حسني بن سامل تويف س نة  أ محد

 . 

عبد الرمحن بن حسني تويف ابملدينة وعقبه : عيدروس بن علوي  

بن عبد هللا بن محمد ) تويف ابملدينة ( بن فدعق ) تـويف ) تويف بعينات ( 

ىل أ خر النسب  .   ابملدينة ( بن حسني بن سامل اإ

ـــا حبرضـــموت  مالحظـــة : الســـادة أ ل فـــدعق املوجـــودين حالي

واحلااز وجاوه لينتس بون للسـ يد فـدعق املـذكور مفـهنم مـن ينتسـب اإىل 

م مـن ينتسـب اىل بن محمد بن علـوي بـن محمـد مـوىل ادلويـم ، ومـهن أ محد

فدعق بن محمد بن عبد هللا بن مبارك بن عبد هللا وطـب بـن محمـد املنفـر 
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بن عبد هللا بن محمد بن عبـد هللا ابعلـوي ، ومـهنم مـن ينتسـب اىل معـر 

فدعق بن عبد هللا وطب هكذا جاء يف املعجم اللطيـف للسـ يد محمـد بـن 

 الشاطري وهللا أ عمل .  أ محد

   عز وموزع . ـ مش يخ بن سامل عقبه بت 5

ـ الش يخ أ بوبكر بن سـامل خفـر الوجـود املقبـور بعينـات عقبـه معروفـون  6

 ومنترشون يف أ حناء املعمورة  .

مامـا فاضـال وليـا صـاحلا ، وهـو اذلي  7 ـ عقيل بـن سـامل اكن رمحـه هللا اإ

عطاس دون العطس يف بطن أ مه ، لكن اش هتر ذرية ابنه عبد الرمحن بآ ل 

جهريـة . هل مـن ال ولد :  1000ويف بعينـات سـ نة : ذرية بقية أ ولده ، تـ

 علوي ، ش يخان ، محمد ، زين ، عبدالرمحن . 

بــآ حور مــهنم الســ يد : علــوي بــن  ـ علــوي بــن عقيــل ذريتــه 1 

هللا بن علوي بن حسني بن شـ يخ بـن انب بـن شـ يخ بـن حسـني ) عبد

) املكىن طويل ( بن علوي بن جعفر بـن علـوي  أ محداملكىن ضعيف ( بن 

بن عقيل . وأ خيه ش يخ بن عبد هللا بن علوي ولك هذه اذلرية بـآ حور ومل 

 يعرف عقهبم . 

ـ ش يخان بن عقيل عقبه ابملالك وجزيرة مدوره جباوه ، مهنم :  2 

حمضار بن محمد بن مصطفى بن حمضار بـن هـارون بـن شـ يخ بـن عقيـل ) 

 املتوىف ابملالك ( بن ش يخ بن محمد بن ش يخان . 

يب بكر بن عبد هللا ) املتويف ابملالك أ  عبد هللا بن ومهنم سامل بن 

( بن ش يخ بن حمسن بن سامل بن عقيل ) املتـوىف ابملـالك ( بـن شـ يخ بـن 

 محمد بن ش يخان . 
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ومهنم : حسني بن علوي بن رسور ) تويف  ابملـالك ( بـن علـوي 

 بن أ يب بكر بن سامل بن ش يخان . 

امن ( بـن حسـن ومهنم : حسن بن عبد هللا بن حسن ) عقبه بع

 بن هارون بن حسن بن حسني بن أ يب بكر بن سامل بن ش يخان . 

بن عقيـل بـن حسـن بـن عـوض ) عقبـه  أ محدومهنم : علوي بن 

بآ حور ( بـن شـ يخ بـن أ يب بكـر بـن شـ يخان ، وعقـب شـ يخان معظمهـم 

 بآ حور واحلااز ، وذكل حسب ماجاء يف الشجرة وهللا أ عمل . 

ه بعــدن وتــرمي ووفــع وا ــ ن ـ محمــد بــن عقيــل بــن ســامل عقبــ 3

 واحلااز وس يحوت وجاوه . 

هــ ( بـن  1152مهنم : عيل بن علوي ) تـويف بسـ يحوت سـ نة 

 عقيل بن عيل بن عقيل بن محمد بن عقيل . 

هــ ( بـن عـيل بـن  1129ومهنم : زين ) املتـوىف ابللسـك سـ نة 

 عقيل بن محمد بن عقيل . 

)  أ محـدعبـد هللا بـن ) املتوىف بعدن ( بـن  أ محدبن  ومهنم : زين

ىل أ خـر  1129املتوىف ابللسك ( بن زين ) املتوىف ابللسـك سـ نة  هــ ( اإ

 فسه لنفع العباد وقضاء احلواجئ .اكن س يدا فاضال ابذل ن النسب املتقدم . 

ملتـوىف ابلبيضـاء ومهنم عيدروس بن حفيظ بن محمد بن عقيـل ) ا

 هـ  1135بنه محمد تويف ابللسك هـ ( وا 1080س نة 

هــ ( بـن  1348ابيه جـاوه سـ نة هنم : حمسـن ) املتـوىف برسـوم

هــ بـن عقيـل )  1339املتوىف بعينات سـ نة بن محمد بن عقيل عيدروس 

هــ اكن رمحـه  1316هــ وتـويف برسـابيه سـ نة  1235ودل بعينات س نة 



9 
 

هللا رشيفا فاضال حيب اخلري وأ هم ، هل ال ودي العظ ة والصالت الكثـرية 

 .جد (  املسار كثريا من ، ومَع 

ذرية احلبيب زين بن عقيل كام أ سـلفنا منترشـون يف وفـع وعـدن 

 وأ حور واحلااز وعامن وجاوه والهند وس يحوت وغريها من البدلان . 

احلبيــب عبــد الــرمحن بــن عقيــل العطــاس اكن رمحــه هللا ســ يدا 

جليال فاضال انساك عاملا عـامال ، هل كرامـات كثـرية ، ودل ابللسـك وتـويف 

طنـب فيـه ، أ  رطـاس و أ وائل القرن احلادي عرش ، ترمج هل يف القحبريضه 

ا بـه أ مـني . هل مـن ال ولد : صـاع ، عبـد هللا ، عقيـل ، نـرمحه هللا ونفع 

 معر . 

اكن من الصاحلني ال اكبر ، ابنه بن عقيل صاع بن عبد الرمحن  -

حســني بــن صــاع اكن ســ يدا فاضــال رــذواب ، هل كرامــات كثــرية ، تــويف 

 ه ودفن جندي قرب معه معر ، ترمج هل يف القرطاس . حبريض

ـ عبد هللا بن عبد الرمحن ، اكن من أ اكبر ال وليـاء املشـهورين ، 

ن هنـاك حـىت مـات ، وعليـه قبـة وهل طو سافر صغريا اإىل جبل وفع واس ت

 ذرية كثرية يزيدون عىل املائة ، هكذا ذكره يف القرطاس . 
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 العطاس ل بن عقيعقيل بن عبد الرمحن 

بـن عقيـل ابـن عبـد الـرمحن  عقيل : بقوهل ترمج هل يف القرطاس 

خل ، صنو احلبيب معر ابن عبـد الـرمحن العطـاس نفـع هللا بـه ؛  العطاس اإ

ــه املفلحــني املقــربني ،  ــه وحزب ــادهللا الصــاحلني ، وأ وليائ ــر عب اكن مــن أ اكب

تآ خـذه يف انهيـا عـن املنكـر ل راهدة يف هللا ، أ مـرا ابملعـروف وأ عظمهم 

هللا لومة لمئ ، هل عبادة وزهادة ، وهل مع ذكل معرفة اتمة ابلعلوم ل سـ امي 

عــمل احلقــائق والفقــه ، تفقــه جبامعــة مــهنم الفقيــه العــامل الكبــري محمــدابن معــر 

شارة صنوه س يدان معر ، طرح نظره  العفيف الهجراين وهو حدث السن ابإ

 حيظــه عــىل القــراءة للعــمل املبــارك عليــه وبقــي  ــت نــره امل ــون ، فــاكن

ف ويعينه عليه ملا رأ ى عليـه مـن خمايـل الناابـة وال هليـة ذلكل ، مث الرشي

واكن اهـا الفقيـه  سـكن حريضـة ، بعد أ ن حصل من العلوم مايرسه هللا هل

الرحمي ابكثري فقرأ  الفقيه املذكور عىل س يدان عقيل حبرضة سـ يدان معـر عبد

بـن عـيل  أ محـدعقيـل عـىل الفقيـه السـ يد  يف كتب ش ىت ، وقرأ  هو أ عـين

ق  امته ابلوادي .ابحبري وانتفع به انتفاعا لكيا وذكل ببدل معد حال اإ

قـد صـلحت الـبدل واكن صاحب جد واجهتاد يف مجيع ال مور ، و 

وجرت صداقها يف رارهيا ومعرت الـبالد يف وقته ومسادها  أ عين حريضة

طمسـت رذائـل ، وتوىل بنفسـه بف صـداقها يف مصـارفها الرشـعية ، و 

ال خالق ، وهل قضاو معرية خطابية مع أ هل الفسوق مشهورة ، مهنـا أ هنـا 

سـ يدان ذكرت هل يف البدل بغاو وأ انس فساق فضاق ذرعـه ذلكل فاستشـار 

خــراهجم فــآ خرهجم قهــرا ، فبلــغ ال مــر اإىل  معــر يف ذكل فآ شــار عليــه ابإ
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ذا تلكـم سـ يدبدر السلطان  ان معـر بن عبد هللا فاس تحسن ذكل ، واكن اإ

 بالكم يس تقمي عند متامه ولو اكن ما اكن . 

نفاق عىل الفقراء كثري التحبب اإ ـهيم  واكن ريض هللا عنه كثري الإ

عـىل فضـم اخلـا  مجـع ن ل تآ خذه يف هللا لومة لمئ ، أ  والشفقة اهم ، واك

والعام ، قال الس يد عيىس بن محمداحلبيش نفع هللا به : ا متست منه ادلعاء 

ي ، واكن  كتب من كتـب الطريـق وهـو أ حـد مشـا ه يف مجةلوقرأ ت علي

ل عيل يشري  بقرأ ءة رشح الرسـاةل للشـ يخ زكـرو ويقـول : مـا ليـين النـوم اإ

وهو يف ادلار ، وهل فضائل يطول ذكرها ماتعد ، وهل ثالثة بنـون منـورون 

 ه وهو يف عرش امخلسني . 1063، واكنت وفاته يف شهر رجب س نة 

س يدان معر بآ ولده كـام ذكـر ذكل يف القرطـاس وبعد وفاته تكفل 

قال مؤلفـه رمحـه هللا تعـاىل ونفعنـا بـه : وقـد اكن سـ يدان معـر نفـع هللا بـه 

صاحب شفقة ونظر ورمحة و نن عىل أ ولد صنوه عقيل فكفلهم بعد أ بهيم 

وصار حبسن الرتبية يربهيم ، فلام كربوا واستبان الرشد فـهيم هجـز هلـم عـىل 

وزوهجم اهن ، فمل يشعروا حىت أ مرمه ابلإس تعداد لدلخول بناته من عنده 

خل . اهـ من القرطاس    علهين . اإ

 حبريضه والنعري ودوعن واحلااز وجاوه .منترشون ذريته  

 أ محدبن عبدالرمحن بن  أ محدمهنم احلبيب عقيل بن عبد هللا بن  

بن حمسن بن عبد الرمحن بن عقيل بن عبد الرمحن العطاس وليد حريضة 

ز وقدم راخسة يف العبادة ودفيهنا ، اكن ريض هللا عنه صاحب ورع حاج

مبحل حرث هل خارج البدل يسمى  اكن  تيل من الناس لذلكر والعبادة حىت

ل  القري ) بفتح القاف وكرس الراء مع سكون الياء ( ورمبا ليعرف اإ
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بصاحب القري ، واكن يقترص من املآ لك وامللبس عىل ما يتحصل عليه 

حرثه لشدة ورعه ، كام أ نه يتباعد عن رالس اللغط واكن حسن من 

ذا  السمت ل طر جلليسه خاطر سوء ، نه من اذلين اإ يقول معابيه اإ

ال برار ونفعنا به وبآ رساره . نقال ابختصار  رؤوا ذكر هللا . رمحه هللا رمحة

 477/1من اتج ال عراس 

الرمحن عبدبن حمسن بن سامل بن حمسن بن  احلبيب عبد هللا  

شن ودفينه ، عبد الرمحن العطاس ساكن رابط ابع بن حمسن بن عقيل بن 

قدم  اكن ريض هللا عنه فقهيا نبهيا يعمل الناس معامل ادلين ، سائرا عىل

سن السرية وال خالق فاضال صاحلا ، رمحه هللا رمحة سلفه الصاحلني ح 

   ال برار ولحرمنا بركته يف هذه ادلار وتكل ادلار . 

حلبيب سامل بن حمسن بن عبد الرمحن بن حمسن بن عبد الرمحن ا

تقامي أ خذ يف بن عقيل العطاس ساكن بدل هدون اكن رجال صاحلا مس  

 بن عبد هللا العطاس .  طلبه عن احلبيب صاع

القلب السلمي العامل العابد املس تقمي محمد بن  الكرمي ذواحلبيب 

رمحن بن سامل بن عبد الرمحن حمسن بن معر ) اخليل ( بن سامل بن عبد ال

العطاس وليد قرية قرما من برور القنفذة بهتامة بن عبد الرمحن بن عقيل 

ا  ن وخرجي املساد احلرام بآ م القرى ودفني بقيع الغرقد ابملدينة املنورة 

الس يد حسني بن محمد  أ خذ عن علامء احلرمني الرشيفني ويف مقدمهتم

والش يخ معر ابجنيد ، كام أ خذ عن  الش يخ محمد سعيد اببصيلاحلبيش و 

بن حسن العطاس ،  أ محداحلبيب صاع بن عبد هللا العطاس واحلبيب 

مفضال للسري القليب اإىل هللا حىت يف عاداته ، للخمول و واكن طبعه ميال 
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رسيريت خريا من عالنييت اجعل هذه ادلعوة املآ ثورة : اللهم  واكن دامئا يردد

والصالة ابلليل والناس  طعام الطعام ن حيب اإ واك واجعل عالنييت صاحلة .

ذا فتح هللا عليه بيشء من املال لتسكن  نيام ، فاكن من عادته أ نه اإ

 يبيت يهتاد ابلقرءان احلكمينه حىت يعمل ضيافة لطلبة العمل كام أ  جوارحه 

 ذكل ابلطواف ابلبيت قبيل الفجر . تويف ابملدينة املنورة يف أ خر مث  مت

ه  ) واخليل بفتح اخلاء وكرس الياء املشددة أ ي القمي 1358 زوراته س نة

 669/2أ و الناظر عىل ررى احلرث ( اهـ ملخصا من التاج 

احلبيب العالمة ذو اجملد والشهامة ، واملشارك يف نرش العمل 

حسني بن سامل  بن عبدالرمحن بن سامل بن معر بن وتقدل الزعامة معر بن 

وخرجي مسادها احلرام ودفني  وليد مكة العطاسعقيل بن عبد الرمحن 

حوطة أ هل البيت مبعالهتا ، وأ صم من ساكن وادي محم بقرب املالك ، 

ىل جاوه ومكث اها  طويةل لنرش العمل وادلعوة اإىل هللا وتوىل مدة سافراإ

فتاء ، مث عاد وزار حرضموت وأ خذ وأ عطى فهيا من جتارته اليت  منصب الإ

 671/2اتج ال عراس  اكن مقره الربزيخ . لن تبور ورجع اإىل مكة واها 

ــري بســرية   ــربهن ، واخلب ــاهل امل قب ــب انســن الصــادق يف اإ احلبي

عقيـل بـن محمـد بـن  بـنبن معـر بن معر بن محمد  معرأ سالفه املتقن املثىن 

وليد بدل النعري بـوادي معـد بن عقيل بن عبد الرمحن العطاس عبد الرمحن 

بيب صاع بن عبد هللا واكن كثـري الـرتدد ودفيهنا ، طلب العمل عىل يد احل 

اكن حيفظ اليشء الكثري من سرية السلف يف عـاداهتم وعبـاداهتم و عليه ،  

وتعـرف ذريتـه ) بـآ ل معـر بـن  ه . 1293ة سـ ن ردا يف اتباعهم ، تويف 
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معر ( مهنم ابلنعري الس يد الفاضل فيصل بن عيل ) النعريي ( بن محمـد بـن 

 685/1ت معر بن معر . 

حلبيب ال ديب السـاكل املنيـب واملعـدود مـن أ هـل الإصـطفاء ا 

بن معر بن محمدبن معر بن محمد بن عقيل بن عبد الرمحن  أ محدوالتقريب ؛ 

 546/2. ت العطاس وليد النعري وساكن رابط ابعشن بدوعن ال مين 

  )قرن ابحكمي ( بن معر بن معر بن عبد هللا صاعاحلبيب  

خلـرج ( ومحمـد ) قـرن ابحكـمي ( معـر ) الس يد سامل ) املتويف اب 

 املتوىف ابلروض ( أ بناء  عبد هللا بن معر بن معر . 

ومن ذرية عبد الرمحن بن عقيل بن عبـد الـرمحن محمـد املهـدي ) 

وادي محم ( بن عبد هللا بن حمسن ) ابلهند ( بن عبـد الـرمحن ) ابلهنـد ( 

 بن حمسن بن عبد الرمحن بن عقيل بن عبد الرمحن . 

احلبيب الصفي الصويف ، الثابـت املسـ تقمي : عبـد هللا بـن محمـد  

الرمحن بن بن حمسن بن عبد أ محدد الرمحن بن بن عب أ محدبن عبد هللا بن 

حريضه ودفيهنـا سـ نة  احلبيب القطب عقيل بن عبد الرمحن العطاس وليد

بن حسن العطاس وأ خـذ عنـه  أ محدطلب العمل عىل احلبيب هـ .  1362

ال لفـا  ، سـافر  القراءة رسيـع الإدراج فهيـا مسـدد ن حسنأ خذا اتما واك

ىل احلرمني الرشيفني وأ دى النسكني وجاور مبكة انمية س نوات قـرأ  فهيـا  اإ

فنوان كثرية ويف مقدمهتا عمل النحو ، رمحه هللا رمحة ال بـرار وأ سـكنه اجلنـة 

 124/2. ت واحلااز حبريضه منترشون وذريته دار القرار أ مني . 

 اب  ن وذريتـه هنـاك ، عقيل بن عبد الرمحن محمد املتوىف باحلبي

محمد بن معـر امللقـب ابخليـل ) تـويف ابلرشـ يد بـدوعن ( بـن سـامل املتـويف 
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 ابجلبيل بدوعن بن سـامل ) املتـويف فنفـر ( حبريضه بن عبد الرمحن املتوىف

   .بن عبد الرمحن بن عقيل 

بيـب عقيـل بـن ) هذا ماتوفر دلينا من معلومـات عـن ذريـة احل  

 عبد الرمحن بن عقيل العطاس وامليسور ليسقط ابملعسور ( 
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بـن سـامل بـن بـن عقيـل  العطـاس معـر بـن عبـد الـرمحناحلبيب 

هللا بـن عبـد الـرمحن السـقاف بـن محمـد هللا بن عبد الرمحن بـن عبـد عبد

ن محمـد موىل ادلويةل بن عيل بـن علـوي بـن الفقيـه املقـدم محمـد بـن عـيل بـ

صــاحب مــرابط بــن عــيل خــالع قســم بــن علــوي بــن محمــد بــن علــوي بــن 

املهاجر بن عيىس بن محمد النقيب بن عـيل العري ـ بـن  أ محدعبيدهللا بن 

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن عيل زيـن العابـدين بـن احلسـني بـن عـيل 

ابن أ يب طالب وابن فاطمة الزهراء بنت رسول هللا صـىل هللا عليـه وعـىل 

 أ هل وسمل . 

 نورا ومن فلق الصباح معودا  نسب ك ن عليه من مشس الضحى

ل س يد من ســـــــــــــــيد   حاز املاكرم والتقى واجلــــودا  ما فيه اإ

مامــا فاضــال ، وعاملــا عــامال ، مــن أ هــل    اكن ريض هللا عنــه اإ

ــوفات  ــائعة ، والكش ــرية الش ــات الكث ــاحب الكرام ــني ، ص ــني وا متك اليق

وارق اذلائعة ، واكن اكمل الوصف متحققا بآ رشف املقامـات العزيـزة ، واخل

ذا قدم راخس وفضل شامخ ، ودل بقرية اللسك وخترج ابحلبيب حسني بـن 

الش يخ أ يب بكر بن سامل ، وأ مره بسكىن بـدل حريضـة فسـكن هنـاك حـىت 

هـ ودفن هناك ، وبنيت عليه قبة عظ ة ، علهيا ال نوار  1072تويف س نة 

، ومع نفعه ودعوته تكل اجلهة بل ومجيع اجلهات ، وانتفـع بـه أ هـل  ساطعة

وقته ، وأ ذعن هل املوافق واخملالف ، وتـوىل القطبيـة الكـربى ، وأ خـذ عنـه 

احلبيب القطب عبد هللا بن علوي احلداد وكفى بـذكل خفـرا ، تـرمج هل يف 

رشح العينيــة وعقــد اجلــواهر ، وأ فــرده ابلرتمجــة حفيــده احلبيــب عــيل بــن 
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حسن العطاس بكتاب سـامه ) القرطـاس يف مناقـب العطـاس ( ردليـن . 

 رمحه هللا ونفعنا به أ مني . 

وهذه فائدة ننقلهـا مـن كتـاب القرطـاس ذكـر فهيـا انتقـال سـ يدان 

ىل بدل حريضـه ، قـال ريض  احلبيب معر بن عبد الرمحن من بدله اللسك اإ

ادل معر ملـا أ صـعد هللا عنه : حىك بعضهم عن ش يخنا الوادل احلسني أ ن الو 

ىل بدل حريضة اكن قـال هل  جنـاد ) يمقصـده اهـا بيـت رجـل مـن اذلوبنـة  اإ

ليه من املال اها نذيرة من  ن أ ول ماصار اإ بنون وجمي وأ لف ودال هممةل ( واإ

مرأ ة يقال لهـا ) صـالحه ( نـذرت هل مبـال وحصـة  بعض نساء بدل حريضة اإ

فآ هـا بنفسـه ، يزتوهجـا فاك، وجعل اجلزاء لها أ ن يف دار ، فقبل ذكل مهنا 

مث أ قبل عليه أ هل البدل ابلفتوح ، وحصل هل يشء كثري مـن الطعـام وغـريه 

ىل وادله  ، فمل ميكنه محم اإىل حرضموت ) موطنه ابللسك ( فرجع بنفسه اإ

ببدل اللسك وطلب منه الصعود معه اإىل حريضة فآ ىب عليـه ، فطلـب منـه 

امد وس يدان الش يخ احلسني ابن س يدان معر انامكة يف ذكل اإىل س يدان احل

ســ يدان الشــ يخ أ يب بكــر فقــال هل : وعبــدالرمحن أ صــعد مــع معــر ووافقــه 

ــوا ــت ال ــت أ ن ن كن ــاهل ، واإ ــرأ ي ماق ــ يدان وال ــل س ــودل ، فامتث ــو ال دل وه

الرمحن ماقاهل ، وقال لس يدان معر : أ ما ال ن فاصنع بنا ماشـتت فـنحن عبد

) يضـة ، فلـام اكنــوا قريبـا مــن اتبعـون الـرأ ي . فســاروا مجيعـا اإىل هجــة حر 

مرأ ة يف هـذه  ( منوب َيارة وأ ان يل اإ قال هلم س يدان معر : اصعدوا أ نمت والس ِ

ن شـاء هللا ، فآ صـعدوا اإىل حري ضـة وأ قـام البدل أ ريد العبور علهيا وأ حلقمك اإ

ســ بوع . واكن وادله ســ يدان عبــد الــرمحن ملــا ســ يدان معــر يف منــوب حنــو أ  

بتدأ  به امل رض اذلي تويف فيـه وتعـب واسـتبطآ  وصـول وصل اإىل حريضة اإ
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ليـه عتـب  س يدان معر ، وخاف أ ن تكون وفاته وهو غائب ، فلـام وصـل اإ

وقال هل : أ بطآ ت ومعر وأ ان قد فزعت أ ن أ موت وأ نت غائب كيف مل تطلع 

يقـول ذكل  !الن من أ هل حريضـة سـامه سـلب حـاكل عىل احلال أ وهذا ف

ل  يه حىت قبل منـه وسـكن طبعـه مع حدة طبع ، جفعل س يدان معر يعتذر اإ

ــآ وم قلــيةل ، واشــ تغل ســ يدان معــر بتجهــ ه ، وأ مــر  ، وتــويف بعــد ذكل ب

ىل الرتبة وجـد حمـل  خادمه محمود الناار أ ن حيدد القرب للحفار ، فلام خرج اإ

ىل السـامء حفـدده هلـم ، فلـام اكن سـ يدان  القرب معودا من نـور مـن ال رض اإ

رض مـن هجـة حرضـموت ووقفـت عبد الرمحن يف املساد أ قبلت طيور خ

 عىل النعش مث طارت بعد قليل . 

وظهور الطيور املذكورة عىل جنازة هؤلء السادة أ هـل ( قلت ) 

كـام روي أ نـه ملـا تـويف الإمـام النور مل يزل عهنم سلفا وخلفـا مـن املـآ ثور ، 

هللا بن عباس ابلطائف س نة مثـان وسـ تني ووضـع يف الـنعش للصـالة عبد

أ بيض ودخل يف كفنه فـمل  ـرج ، فـا متس فـمل يوجـد ، عليه ؛ جاء طائر 

و أ يهتـا الـنفس وملا سوي عليه الرتاب مسع صـوت ليـرى هصـه يقـول ) 

 املطمئنة أ رجعي اإىل ربك راضية مرضية ، فادخيل يف عبادي وادخيل جنيت

 ) 

ىل ذكــر ســ يدان عبــد  الــرمحن بــن عقيــل : وقــرب ســ يدان رجعنــا اإ

باركة ، فاكن س يدان الوادل معـر يـالزم زورتـه الرمحن يف تكل البقعة امل عبد

لك يوم ، قال : فرتكهتا يف بعض ال وم فرأ يت الوادل يف النوم يعـاتبين عـىل 

ترك الزورة عتااب شديدا وهو يف حـاةل عظ ـة ، وصـورة مجـيةل جسـ  ة ، 
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ل جبهد من طول قامته  وقامة طويةل حىت اين ماوصلت يده عند املصاحفة اإ

 . انهتىى . 

أ ختـه علويـة فهـىي : مزنـة أ ما أ مُّ سـ يدان معـر وأ خيـه عبـد هللا و و 

ابن علوي اجلفري ، واكنت من الصـاحلات . وروي أ نـه  أ محدبن بنت محمد 

، فلام اكن بعد وفاته بآ وم ظهـر لهـا طـائر  أ محدمات لها ودل صغري يقال هل 

 أ خرض وجعل يرتدد علهيا ويظهر لهـا املـرة بعـد املـرة ، فلـام رأ ت منـه ذكل

ن كنت ودلي  بسطت يدها فربح علهيا فابرح عىل يدي و  أ محدقالت هل : اإ

  وتشمه ، مث أ طلقته فطار من يدها . مب، جفعلت تق 

وملا ُكفَّ برص سـ يدان معـر الظـاهر وهـو صـغري جـاءت بـه أ مـه 

ن ابين هذا كف برصه وأ بوه فقـري  ىل بعض الصاحلني فقالت هل : اإ املذكورة اإ

نـه سـ يكون من املال ؛ وأ ظهرت الإه امتم بآ مره ، فقال لها : لختايف عليـه فاإ

ــ رون  ــه ســوف يك ــري ، وأ ن ذريت ــر كب ــآ ن عظــمي ، وحيصــل هل مظه هل ش

 ويركبون اخليل مثل أ ل فالن ، فسكن عند ذكل روعها نفع هللا اهام . 

نه نفع هللا به نشآ  نشوا حس نا يف غاية من اجلد والإجهتـاد يف  مث اإ

ا ، والإعزتال عن الناس ورفضهم ابللكية ، واكن طاعة هللا تعاىل ليال وهنار 

يآ يت بدل ترمي املبارك يف صغره من بدل اللسك يف ابتداء أ مـره لـيال فيصـيل 

يشء مـن ال ابر يف بـرك  من مساجدها ركعتني ، ورمبا نزحيف لك مساد 

خوة مباركون صاحلون علهيم س امي اخلري والصـالح ، مفـهنم :  املساجد . وهل اإ

عبـد هللا بـن عبـد الـرمحن اكن مـن ال اكبـر املشـهورين ، هل عفيف ادليـن 

ذن شـ يخه الشـ يخ احلسـني  روضات وراهدات ، سافر اإىل جبل وفـع ابإ

ليه مع خادمـه املبـارك عـيل بـن  ه اإ هرهـره اليـافعي ،  أ محـدبن أ يب بكر سريَّ
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هل ربيع بقرية يقال لها ) املعزبه ( وتآ هل وأ ودل هناك ذريـة أ  واس توطن بدل 

 ، وهل هناك مشهد عظمي ، وعليـه قبـة وعنـده أ ولده يـزارون مـن مباركني

ال ماكن البعيدة ، وبعض أ ولده يف بدل ترمي وعليه قبـة وهـو علـوي ، وهلـم 

 ئة من الطيب الكثري . ااملعىل كرامات ومه كثري ، ومج رفري ينيفون 

خوانه س يدان ع  عـامال ، قيل ابـن عبـد الـرمحن  واكن عاملـا ومن اإ

يف طلب العمل الرشيف بنظره نفع هللا به ومات يف حياته بعـد  جد واجهتد

 ) تقدمت معنا ترمجته (  ذلرية املباركة .أ ن حصلت هل ا

خوانه صاع ابن عبد الرمحن واكن من الصاحلني ال اكبر وهل  ومن اإ

 كرامات ، مات يف حياته . 

هل ودل يقـال هل حسـني ، هل كرامـة ومهنم مش يخ ابن عبد الـرمحن 

مشهورة ولعلها أ ن تآ يت يف فصـل احلـاكوت لكرامتـه  أ عـين سـ يدان  عظ ة

 معر . 

حــداهام يقــال لهــا مــرمي بنــت عبــد الــرمحن تزوهجــا  وهل كرميتــان اإ

 ولد مباركني . أ  خ بن عبد هللا املساوى وهل مهنا الس يد الرشيف ش ي

م عقيل وصاع ومش يخ ومرمي فهـىي عربيـة بنـت ميـاين بـن وأ ما أ  

 .  محدأ  طوق من قبائل أ ل 

 وأ ما أ ولد س يدي معر فهم تسعة ذكور ومخس بنات . 

 ارك ابن مجيل ابراس . بأ مه بنت م  حمسن

 سامل ومش يخ أ همام سلطانه بنت معر بن رابع . 

مـه مــن حوطـة الزبـدة مــات صـغريا وقـربه جبنــب شـ يخ ال كـرب أ  

 الش يخة سلطانه بنت عيل الزبيدي . 
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ام من أ ل عبـد هللا حسني وعبدالرمحن وعيل أ همم عالية بنت رس

من نسل عيىس بن عبد هللا العبد الليت من أ ولد عامر بن فضـاةل ا هنـدي 

 . 

 ش يخ وعبد هللا وش يخه أ همم رقية بنت عيل ابعيىس . 

 علوية وأ سام أ همام فاطمة بنت عبد هللا املساوى . 

 فاطمة أ هما حبيش ية من اجلعدة من أ ل غامن . 

 ن العامري ا هندي . سلمى أ هما فاطمة بنت معر بن سلامي

انث ، وقـد  اكن يقـول : ومات هل أ ولد كثري صغار وكبار ذكور واإ

ولد وميوتـون يف حـال الطفـوةل لزتوجـت لك يـوم أ  يل لو أ عمل أ هنم يـآ توين 

ل قـوهل  مرأ ة ، وذكل مما يعمل من عظمي ثواب موت ال ولد ، ولو مل يكـن اإ اإ

ري وجبـت هل اجلنـة صـرب صىل هللا عليه وأ هل وسمل " من مات هل ابن صـغ

حتسب أ م مل حيتسب "  أ م مل يصرب ، اإ

ــرمحن  ــد ال ــهنم مخســة ومه : ســامل وحســني وعب ــ يخ وأ ودل م وش

 هللا . وعبد

ــرب وحمســن  ــ يخ ال ك ــيل ومش ــب ومه : ع ــم عق ــيس هل ــة ل وأ ربع

 ومش يخ ال وسط . 

وس يآ يت ذكر من يرسهللا لنا ذكره ، ورشفنـا كتابنـا برتمجتـه مـهنم 

ن شاء هللا تعاىل ، نفع هللا اهـم  يف أ خر هذا اجلزء ال ول من هذا الكتاب اإ

 امجليع ، وأ عاد علينا واملسلمني من بركهتم يف ادلارين أ مني . 

عمل أ ن زوجات س يدي الـوادل معـر ابـن عبـد الـرمحن  ) فائدة ( اإ

مـرأ ة ، مثـاان مـهنن الـاليت ودلن هل  املذكور فامي بلغنا أ نه تزوج ثالثـة عرشـ اإ
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ذكرهن قريبـا عنـد ذكـر أ ولده ، وامخلـس ال خـر واحـدة  وهن الاليت تقدم

مــهنن مــن الســادة أ ل اببه ابعلــوي أ هــل هيــنن ، تزوهجــا للفضــيةل ل هنــا 

صده مثم مـن أ هـل الفضـل ، بقيت مدة بكرا مل تزتوج ، فقصد بذكل مايق

ها من أ هل بدلة حريضة تزوهجـا قال لها صالحه ويه املتقدم ذكر يوواحدة 

كـام نفـع مالها دل ، واكنت ذات مال مع كرب س هنا ، فنفعه ول قدومه البيف أ  

جــده صــىل هللا عليــه وأ هل وســمل مــال زوجتــه خدلــة ، حــىت قــال بعــض 

، وهللا ( أ ي مبـال خدلـة  ووجدك عائال فآ رىن املفرسين يف قوهل تعاىل )

 أ ل ابجــابر أ هــل عنــدل ، وســ يآ يت يف فصــل خيأ عــمل . واثنتــان مــن املشــا

اإىل لك واحدة من الإثنتني املذكورتني مـن أ ل ابجـابر يف احلاكوت الإشارة 

ن شاء هللا تعاىل ، وواحـدة مـن أ هـل بـدل منـوب جبهـة  حاكية مفردة اها اإ

الكرس تزوهجا قبل وصوهل اإىل حريضة ، حىت أ نه ملا وصل اإ هيـا يف بعـض 

ال وم وأ بطآ  عىل وادله عبد الرمحن مع مرضه عتب عليه وادله كـام تقـدم يف 

 ادله . ترمجة و 

قلت : وأ خربين الوادل الس يد الرشـيف الـويل خفـر ادليـن أ بـوبكر 

ابن الش يخ الرشيف الفقيه أ يب بكر ابن محمد ابفقيه ابعلوي صاحب قيدون 

أ ن س يدي الوادل معر ملا زار الش يخ سـعيد بـن عيىسـ العمـودي صـاحب 

 ابن عيل بن نعـامن الهجـراين أ محدقيدون هو والش يخ الصاع الويل املناحص 

يت ذكره وذكر ماتفق لس يدان معـر ق جبده الس يد أ يب بكر بن محمد ال  ، واتف

ين معه ، خطب س يدان معر ابنتـه ، بن عيل بن نعامن الهجرا أ محدوالش يخ 

عين الس يد أ اببكر ابن محمد ليزتوهجا ، فآ جابه الس يد أ بوبكر لكن مل يتفـق أ  

تــه يل اهــذه ذكل لعــدم مســاعدة ادلنيــا . ورأ يــت الســ يد أ اببكــر مــع حاكي 
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احلاكية متآ سفا عىل عدم مصاهرة س يدي الوادل معر جلده أ يب بكـر املـذكور 

ــاتف ــد هللا أ ن تزوجــت أ ان، ف ــذكور ،  ق يل حبم ــت أ يب بكــر امل ــة بن فاطم

فودلت يل احلسني بن عيل ابن احلسن بـن عبـد هللا بـن حسـني بـن معـر 

رجـب  وأ خته حس نة علوية بنت عيل ، واكن مودل الودل احلسـني يف شـهر

ئة وأ لف ، ومودل أ خته حس نة ليةل امجلعة امخس ومخسني وم 1155س نة 

حدى وس تني وم 1161السابعة والعرشون يف رمضان س نة  ئة وأ لـف ، ااإ

 ابرك هللا فهيام وأ نبهتام نباات حس نا . 

ــة ،  ــآ  النااب ــآ  منش ــذكور نش ــيل امل ــن ع ــني اب ــودل احلس ن ال مث اإ

ذا وظهرت عليه أ مـارات الصـالح والفـالح والفتـ وح واملنـوح ، حـىت أ ين اإ

جنـب منـه مـن غـري مـراء ابعلـوي أ   أ لسـ نانه مـن رأ يته أ قطع أ ن ليس يف أ  

ختار هل لقاءه وادلار ال خرة مع اذليـن أ نعـم  ولجدال ، ولكن هللا س بحانه اإ

حـدى  1171هللا علهيم من أ ولياه ، توفاه هللا يف أ واخر ربيع ال ول س نة  اإ

بلوغ ، حفـني نـزول املقـدور وحصـلت ئة وأ لف ومعره قريب ال اوس بعني وم

اخلرية يف موتـه مـن دلن مـن بيـده تصـاريف ال مـور ، حصـل لنـا اللطـف 

اخلفي املرسور ، فمت وامحلد هلل مبوته الرسـور وحنـن ابلغيـوار ، واكن مثـل 

مابلغنا خرب ولدته ابلهجرين ، فامحلد هلل عىل هذه النعمـة الـيت خصـنا هللا 

وت ال حياء مالـده النـاس مـن اجلـزع واحلـزن اها ، ويه اإين ل أ جد مع م

وال سف اذلي هو خالف ال وىل ، بل أ جد بذكل الفرح والرضا والرسـور 

عــىل مــا يف الــنفس ال مــر ذوقــا و ققــا ، لقــول ومتلقــا ، حبيــث أ راه مثــل 

ىل أ هم بل أ رس وأ بر حال ومقـال ، ومل أ نشـد مـار ه  العروس اذلي يزف اإ

 اه حيث يقول : بعض من مات هل بعض أ بن
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 ش تان بني جواره وجواري   جاورت أ عدايئ وجاور ربه       

ابة مادعــا بــه شــ يخنا أ بــو احلســن مــع أ ه أ ه أ ه ، ولشــك ابســ تا

الشاذيل الكبري ربه تعاىل يف مناجاتـه حيـث يقـول : اللهـم اإين لأ سـآ كل رد 

ماقضيت ولكين أ سآ كل اللطـف عنـد ماقضـيت . وهـذا هـو املشـار بقـول 

بن عطاء اللم الشاذيل : من ظن انفـاكك لطفـه عـن قـدره فـذكل الش يخ ا

لقصور نظره . وقوهل :  هيون أ مل البالء عليك علمك أ نه تعـاىل هـو املـبيل ، 

فاذلي واهجتك منه ال قدار هو اذلي عـودك حسـن الإختيـار . واسـ متداد 

مـا أ صـاب مـن اللك من قول من بيـده ملكـوت لك يشء حيـث يقـول ) 

ن ذكل  مصيبة يف ال رض ل يف كتاب من قبـل أ ن نربأ هـا اإ وليف أ نفسمك اإ

(  عىل هللا يسري * لكيال تآ سوا عىل مافاتمك ولتفرحوا مبا أ اتمك
1

وهذا ليس 

 فى علمه عىل مـن اعتـدل فهمـه ، ولكـن الشـان لك الشـان يف حصـول 

اللطف املذكور من احلنان املنان ، امللااء واملالذ واملس تعان ، اذلي يسآ هل 

 السموات وال رض لك يوم هو يف شان . قال أ هل العرفان : وذكل من يف

رســ ي ســهل حـزان وي ي الشـان أ نــه سـ بحانه ســ بحان ، لك يـوم يغفــر ذنبـا و 

ـا ويفــرج كــراب ويرفــع قومــا ويضــع أ خــرين ، ليســ ئل عــام يفعــل ومه  عرسـ

يســآ لون ، حســبنا هللا ونعــم الوكيــل ، حســ يب هللا وكفــى ، حســبنا هللا 

ان اإىل هللا راربون . س يؤتينا هللا من   فضم ورسوهل ، اإ

ىل ما حنن بصدده من املقصود فنقول : مت لساديت مرادهام  ونعود اإ

من املصاهرة وامحلـد هلل . وقـد أ خربتـين بعـض الصـاحلات مـن بنـات أ ولد 

س يدي الوادل عبد الرمحن بن معر أ نه وقع يف قلهبـا أ ين أ تـزوج مـن النسـاء 

                                                 
1
 احلديد 23-22ال وت :  
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، متم هللا ذكل يف خري ولطف وعافية أ مني  عدة زوجات الوادل معر املذكور

 . 
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اذلين هلم ذرية منترشة يف حرضـموت أ ولد س يدي احلبيب معر 

 وغريها : سامل وعبد الرمحن وحسني وعبدهللا وفامي ييل بعض الرتامج عهنم . 

السـ يد الرشـيف العـايل : من أ ولد سـ يدي احلبيـب معـر  ال ول

وادلتـه الشـ يخه سـلطانه بنـت  العطـاس الرمحنبن عبدر سامل بن معاملنيف 

نفع هللا اهم ، اكن ريض هللا عنـه أ يـة مبرصـة مـن أ وت هللا معر بن رابع 

العظـام ، ولقــد ظهـر واشــ هتر ابملظهــر الاكمـل التــام ، وشـاع صــيته عنــد 

واكن وادله يقول عنه : وعزة املعبـود اإين ل رى ال وليـاء يف ، اخلا  والعام 

ثل الطلع ، وصـدق فـامي قـال ذريتـه معـروفني حبسـن التواضـع م ظهر سامل 

وسالمة القلب . واكن  يف غاية من التواضع وانبة لصـنوه حسـني ، واكن 

والإنس ، واكن حيـب السـامع ويقـول بـه ، واكن يف اجلن ابلثقلني   اخمدوم

ل واملسـمعني معـه وقـد مي ـ ا هنـار  الغالب ل يسري اإىل يش من البدلان اإ

نده ومع ذكل فهو يف غاية الإجهتـاد يف احلراثـة حـىت قيـل أ ن بعـض ومه ع 

ليه زائرا فلبث عنـده معظـم ا هنـار وهـو مسـ تغرق ابلسـامع  الناس وصل اإ

ه مـن الكسـب عـىل عيـاهل أ وكـام قـال . فلـام خـرج التسبب فامي يلزم واتراك

ذكل الإنسان من عنـده وجـد أ خدامـه يف حركـة والبقـر ختـدم وهلـم زجـل 

د اهم : كيف أ هـو ة ، فقال ذكل الرجل واكن من الرجال املعتوضوضاء كبري 

ىل مـا شـاهده  منـه مـن سـكون البـال وحسـن  أ ل يقمر الناس !! يشـري اإ

قبال عىل صاع ال عامل مـع اسـ مترار ال حـوال . واكنـت اجلـن ملـا رـرس  الإ

رس بـرأ ي وادله وقـد رـخنم حبميشة تسقي املقالع من البري طول الليـل ،  

واكن سـ يدان معـر بعـدد أ وم السـ نة . خنـم وس تني ائة حنو ثالمثيف محيشة 

ليـه جبامعـة عنـد  هأ مره أ ن لعل بني لك خنلتني عرشـين خطـوة ، فتشـفع اإ
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عىل أ ن لعل بن لك خنلتني مخسة عرش خطوة فقـال هل : أ نـت تـيب ظـل 

وسـعف أ و تـيب متـر !! فــاكن خنـم املـذكور أ نوبــة النـاظر وسـلوة اخلــاطر 

ةل صارت ثيةل كبرية متاثل حـوض مـن النخـل يف ا عـر مـع حبيث أ ن لك خن

شارة احلبيب  اجلزاةل والنظر اذلي يروق للناظر ، وهكذا لك خنل ررس ابإ

 معر . 

غاية من التواضـع وانبـة لصـنوه حسـني  واكن ريض هللا عنه يف 

ــه  ــدام حســني ول تآ خــذ الفياــان قدام ــال هل وادله : وســامل لتصــيل ق وق

ل   .  نه أ عمل منكل  برايه ولتسافر اإ

انث   واكن ريض هللا عنــه كثــري الــزواج وهل أ ولد كثــري ذكــور واإ

مباركون صـاحلون علـهيم سـ اميء اخلـري والصـالح والناابـة والكـرم والسـامح 

 وامحلية واملعرفة واملروءة ، وكراماهتم أ ك ر من أ ن تشهر . 

ثنــني لــ ن عرشــ يف شــه  ر واكنــت وفاتــه ريض هللا عنــه لــيةل الإ

ــل اإىل 1087ضــفر اخلــري ســ نة  ه وذكل يف داره حبميشــة املباركــة ، ونق

حريضة ودفن اها يف قبة وادله سـ يدان معـر جبنبـه اإىل رشق ، ومعـره حنـو 

 ال ربع وال ربعني س نة ، نفع هللا به وأ عاد علينا من براكته أ مني . 

أ ك ر ذريته موجودون يف حرضموت يف محيشة ) سـدبه ( والـيت  

واحلاـاز ودوعـن ووادي نـر ز الرئييسـ هلـم وحريضـة ومـو  تعترب املرك

والهنــد وجــاوه . وهلــم مســميات وكــىن  متــداوةل بيــهنم للتعريــف مهنــا : أ ل 

ــن  ، أ ل شــ يخ ، أ ل  أ محــدطــاهر ، أ ل الشــاآ ، أ ل ههبــب ، أ ل محمــد ب

ونذكر هنـا منـاذج مـهنم ممـن اشـ هتر ابلعـمل قبضني ، أ ل هامش ، أ ل عقيل . 

ل فهم الكثري : والصالح والكرم   والإصالح مما تيرس واإ
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احلبيب الصفي التقي القدوة الطبيب عبد هللا بن حمسن بن سامل 

بن معر بن عبد الرمحن العطاس ممن عاب احلبيب عيل بن حسن 

عيل العطاس وقد أ رسل هل قصيدة عند بدايته لعامرة املشهد أ ثبهتا احلبيب 

 يف كتابه الرسائل بقوهل : بن حسن 

لنش يدة الفريدة اخلريدة مبرشة ابملظهر الكبري واملشهد املنري هذه ا

، عامرة القطب الشهري برمس جده الش يخ الغوث الكبري ، اجهتد فهيا 

ابلإشارة وقام ابلعامرة حيث شوقته أ نواره ، وذكل انل املعمور هو اذلي 

 اكن يف سالف ادلهور مآ ثور بعامرة الكفار وحمل عبادة ال نار ، ومش هتر

ابلهراء واملغار ، املسمى يف زمان الكفار ابلغيوار ، موطن ال رشار وملفا 

أ هل الغيار ، حفينئذ انتحبت عرباته ، وارتفعت اإىل هللا أ صواته ، وبث 

شكواته وتغريت حالته ، وبث الشكوى وخشع وبىك ، فآ جابه سامع 

ليه بعني الإسعاد ، ومده ينبوع الإمداد ، وجتىل  هل يف ادلعاء ، ونظر اإ

ظالم ال غدار ، وحلظه بتايل معود ال نوار ، فصار ليم هنار ، وأ ذن هل 

يف العامر ، فصار مؤنسا يف ال غالس ، فتاىل هل رب اجلنة والناس ، 

حفرض تكل الليةل وس يع ال نفاس معر العطاس ، وفاز املشهد جبمةل 

قتباس ، فلام أ راد هللا اإ  تار من اخ حياء ذكل املوطن ولحظه وأ معن ، الإ

بريته عبده احلائز واجلامع للك فن ؛ عيل بن حسن ، فوسع العامرات 

ليه الركبان ، وجاءته عباد  تبذكل املاكن ، ولحظته ال عيان وسار  اإ

الرمحن من لك ماكن ، فهو ال ن حمل اجلود والإحسان ، والعمل والعمل 

اعاته والإميان ، أ دام هللا حبياته وطول ساعاته ، وأ عانه عىل معم وط

 وعامرته ، أ مني . وهذه القصيدة املشار اإ هيا : 
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 وبن حسن جاتوالوصاو مع ال ولد   وعيل بن حسن منك وصلن البشارات
 ادلار هذه بشاراتقلت للاار واهل   حني وصلت اإىل عندي وابلتذكرة جات

 شلوا الصوت قولوا حيا والفي  يات  رحبوا رحبوا نوحوا علهيا ابل صوات

 عد مالحت اجنوم ادلىج يف السموات  من بعد الإس ناتحيا اها اكلغيث حيا 

 أ ورموا يف مىن ابنــار تكل امجلريات  عد مالبوا احلااج حول الصخريات

ىل قرب النيب للــــزورات  أ وحدى الركب للمشهد ومر ادلبيات  أ وتنووا اإ
 اجيح ساداتحج مك مشاهد وشهروها  أ و وصل من قدا الرشمه رجال أ هل نيات

 يف رابها ومه حضارها ليس ابموات  ساكن من ذيك ال وقاتفاهنم وسطها 

 يف خري بقعات احلسني اذلي هل ذري   كربال مك هل أ صياتمشهد اجلد ذي يف 
 والعرب والعجم جو للزوره بنرشات  يف البحر هل جاتواملراكب من ارض الروم 

 النسا والرجال أ ولدمه والبــــنياتو   يف احليل واحللل واهل البيارق وخاانت
ىل ذي اليوم   بعض العرب ماترب من لحرض ابلشوق   لخطا ولفاتوالقوا أ مال اإ

 مشهد الغار هو وكربال قل تبا أ يــات  يفرقون ادلرامه عدوا أ لف واميات
 أ برشوا أ برشوا ظهرت يف الكرس أ مارات  ماهن أ ل سوا وايش ذي فرق بني ال وت

مسع  اتا عيل  هوقولو شدوا الركب للمشهد   وا انصتوا وهل القلوب الزكــياتاإ

 من علوم التقى مايه علوم الطامعات  وعيل واخلبياتهت لنا من علومك 

 ذيك ال وقات ذي مضوا قد دعوا ماقرصوا  كل طريقة اإىل اخملتار خري الربوت

فتح املدرسه فهيا   مجلع امللامتوانت أ دعي وبك يدعى   مظكل ومبــــياتاإ

 أ وعلوم احلقيقة يل علهيا البنـــــاوت  أ دع وارشد ملن يبغا  فا  ال وت
 والق حافه ملن يبغا الصفا والرشوحات  عباده وصلواتيبغا  وابن مساد ملن

 أ ه مث أ ه وىل العمر والوقت قد فــات  أ سوة يف رسول هللا كل خري أ سوات
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 ذيك ال وقات ليتنا امعر وابشوف الصفا  تاخلربطه والتش تامرت أ عامران يف 

 شوف ال رشاف تآ يت من ترمي وعينات  شوف من حل بني القرن هو وادلبيات

 والبساتــني جتنا من مجيع الفاكهات  عادها ابتقع فيه القبب والزورات
 ابل صوات اإحفظوا ذي النش يدة حمكوها  ال بيات و اذلي  فظون الشعر حمكوم

ن فهيا بشاراتوانشدوا يف   والفني صلوات اخملتاروالصالة عىل   انارض فاإ

 عد ماانح مقري ابلغنا زيت ال صوات

 متت القصيدة الفريدة اليت من نوعها وحيدة 

 ن حمسن بـنبن حسني ب أ محدجيب الع احلبيب املنيب ذو احلال 

حسني بن أ يب بكر بن سامل بن معر بن عبد الـرمحن العطـاس وليـد سـدبه 

ا ترىب وهتذب بوادله وأ خذ عن علامء عرصه ومهنم احلبيب صـاع بـن ودفيهن

صـالح حمبال ميـا خسيـااكن رمحه هللا عنه جواد كر ، عبد هللا العطاس معد 

ولهذا اش هتر عند أ هل هجته بصاحب املربعة أ ي الغرفـة مضيافا ذات البني 

الواسعة املعدة لل ضياف وطالب الإسـعاف حـىت أ نـه قـد وقـف أ حسـن 

مـن أ بنـاء السـبيل ولك  ، أ ي حرثه عىل لك من يقصد تـكل املربعـة أ مواهل

ذ ا قلنــا أ ن صــاع فضــيل ، فهــىي لتــزال معمــورة ابلــراحلني والنــازلني ، واإ

نـه ليسـتنكر لزمنـا أ ن نقـول أ ن وادله ن معدود ماليشء ابليشء يذكر واجل

احلبيب حسني بن حمسن اكن كرميا جشاعا مقـداما ، واكن يعـرف بصـاحب 

والسلكة ) بفـتح السـني وسـكون الـالم ( أ ي البندقيـة القصـرية ،  الفرس

ل نه اكن يطلق الرصا  مهنا وهو عـىل ظهـر الفـرس ، وهل يف ذكل وقـائع 

أ نه اكن سائرا يف بعض ال وم يف حدبة حبران اليت بني املشـهد شهرية مهنا : 

وفضح ومعه جامعة من أ هل التاـارة ولـيس فـهيم أ حـد مـن محـةل السـالح 
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ليآ خــذوا مجيــع مــامعهم مــن املــال ؛ فابتــدرمه علــهيم قطــاع الطريــق  فهجــم

طالق الرصا  من عىل ظهر الفـرس حـىت رشدمه ميينـا  احلبيب حسني ابإ

وشامل وسمل هللا املساكني من عـدوان الظـاملني ، وقـد قـال يف ذكل أ بيـاات 

 مهنا قوهل : 

ن الرأ س عنـــــدي خال   بو حمسن ايقول اإ

 شن منه الرش حايصمن سار يف اخلوف مر 

ل اخملميس والرصايصــــــــالعمايطرد   ـادي اإ

قــوهل : مرشــن أ ي مســ تعد ابلنــار يف الفتــيةل الــيت يشــعل اهــا   

، ل ن ذكل اكن قبل ظهور ال سلحة احلديثـة ، وقـوهل : اخملميسـ  الباروت

ن الـرأ س عنـدي يعين الباروت ل نه يتكون من مخسة أ جزأ  ، وأ   ما قوهل : اإ

ل مس متيتا . وهـذا هـو منهتـىى  بذكل أ نه ليسري يف اخملاوف خال  يعين اإ

ل الشـا اعة عنــد العــرب ل ن مـن اكنــت هــذه صـفته ليكــون يف الغالــب اإ

بـه خصـمه . واكنـت وفاتـه يف بـدل  منصورا ل نـه يقـع فصـمه قبـل أ ن يقـع

 538/1ه . اهـ ابختصار من التاج 1281سدبه يف شهر حمرم س نة 

لقلب سامل بن أ يب بكر بن عبد هللا بـن احلبيب الكرمي صاحب ا 

أ محد بن حسني بن حمسن بن حسني بن أ يب بكر بن سامل بن معر بن عبد 

واكن التـام الرمحن وليد سدبه ودفيهنا توىل املنصبة بسـدبه وقـام اهـا املقـام 

كرام الضيفان والإصالح بني الناس . وذريته بسدبه والسعودية .   دأ به اإ

ــرمي ان ــب الفاضــل ك ــن حســني ) احلبي اســن والشــامئل أ محــد ب

واملعروف مبوىل مو  ( بن محمد بن ش يخ بن أ محد بن حسـني بـن حمسـن 

بن حسني بن أ يب بكر بـن سـامل بـن معـر بـن عبـد الـرمحن العطـاس وليـد 
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كرميا خسيا جـوادا ابذل نفسـه لإصـالح ذات هللا مو  ودفيهنا ، اكن رمحه 

 مـن أ هـل قريتـه مـو  ، ذريتـه وهل الإجالل والتقـدير ومعتقـد كبـريالبني 

 موجودين اها ويف السعودية . 

حمســن بــن شــ يخ بــن أ محــد بــن بــن حســن ) مبــارك ( احلبيــب 

حسني بن أ يب بكر بن سامل بن معر بن عبد الـرمحن العطـاس وليـد سـدبه 

ودفيهنا اكن صاحلا حمبا للخري والإصالح بني الناس خاصة فامي يتعلق بـآ مور 

 جالل والإحرتام دلى قبائل املنطقة . احلرث وهل املاكنة والإ 

احلبيب محمد بن حسن ) مبارك ( بن حمسن بن شـ يخ بـن أ محـد 

بن حسني بن أ يب بكر بـن سـامل بـن معـر بـن عبـد الـرمحن العطـاس وليـد 

ىل افريقيــا ومكــث اهــا مــدة مث  محيشـة ، طلــب العــمل حبرضــموت وسـافر اإ

ىل احلرمني ل داء النسكني وزورة سـ يد الكـون ني وأ سـ تقر ابلـروض سافر اإ

وأ قام فهيا ادلروس العلمية مبشاركة احلبيب البقية س يدي محمد بن أ محد بـن 

عبد هللا العطاس واحلبيب حمسن بن سامل بن محمد العطاس واحلبيب محمـد 

وقـد ختـرج  العطاس واحلبيب معر بن حسني الاكف  بن حسني بن حامد

يف عـام فتـه املنيـة ابلـروض اجلـم الغفـري ، وا موانتفع مـهنالكثري  معىل يدهي

 ودفن اها . ه  1407

احلبيب املنصب عبـد هللا بـن حسـني بـن حمسـن بـن شـ يخ بـن 

أ محد بن حسني بن أ يب بكر بن سامل بن معر بن عبد الرمحن العطاس وليد 

كـرام الضـيوف والإصـالح  محيشة ودفيهنا ، قام مبقام جده املقام التـام مـن اإ

ام دلى قبائـل املنطقـة أ ل رابع وأ ل ابوزيـر بني النـاس وهل املاكنـة والإحـرت 

 وهند وأ ل ناج وغريمه ، ذريته حبوطة محيشة والسعودية . 
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احلبيب علوي بن أ محد بن صاع بن أ محد بن حسـني بـن حمسـن 

بن حسـني بـن أ يب بكـر وليـد سـدبه ودفيهنـا طلـب العـمل جبـاوه وجنـح يف 

املنيـة ، واكن وادله طلبه وعاد اإىل وطنه مواصالالطلب واملطالعة فعاجلته 

احلبيب أ محد بن صاع وليد سـدبه ودفيهنـا هـو املنصـب يف مقـام احلبيـب 

كـرام الضـيفان  سامل بـن معـر بـبدل سـدبه مـدة حياتـه ، هل احلـظ التـام يف اإ

صالح ذات البني . غاثة اللهفان واإ  واإ

( بـن حسـني امللقـب ابلشـاآ ) سـن مهنم احلبيب حسني بن حم 

أ يب بكـر بـن سـامل بـن معـر وليـد قريـة الصـيق بن عبدهللا بن حسـني بـن 

ىل احلرمني الرشـيفني ل داء النسـكني وزورة سـ يد  ودفني بدل سدبه سافر اإ

الكونني ومكث اها مايقارب مثانية عرش سـ نة أ خـذ فهيـا عـن مشـامل العـمل 

املشهورين أ نذاك مبكة مهنم الس يد أ محد بن زيين دحالن والس يد محمـد بـن 

فعية وغريمه ، وعند مااكن مبكة املكرمة اكن مـن حسني احلبيش مفيت الشا

ىل  ىل البادية لنرش ادلعـوة اإ ادلعاة اذلين يرسلهم الس يد أ محد زيين دخالن اإ

قامتـه ابحلـرمني اشـ هتر ابلشـاآ ل ن  هللا وتعلمي اجلاهلني ،  ولطـول مـدة اإ

عوام أ هل حرضموت يف ذكل الوقـت يسـمون احلاـاز ابلشـام ، مث رحـل 

لعمل وادلعوة واس تقر جبـاكرات نيفـا وعرشـين سـ نة انتصـب اإىل جاوه لنرش ا

ــه اجلــم الغفــري مــن العــرب املهــاجرين واجلــاويني  فهيــا للتــدريس فتخــرج ب

ه .  1347الوطنيني مث عاد اإىل حرضموت مسقط رأ سه وتويف اها سـ نة 

 وذريته حبرضموت وجاوه والسعودية . 

 احلبيــب أ محــد بــن حســني بــن حمســن الشــاآ بــن عبــد هللا بــن

حسني بن ايب بكر بن سامل بن معر بن عبد الرمحن العطاس  وليد الصـيق 
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ىل جـاوه ومكـث اهـا ماشـاء هللا أ ن  بسدبه ترىب وهتذب بـوادله مث سـافر اإ

ميكث حىت توفاه هللا ومن ماكرم أ خالقه أ نه هل تعلق جدا بتحصـيل جشـرة 

ا خاصة يف أ نساب السادة أ ل العطاس جترد من الشجرة الكربى اليت مجعهـ

احلبيب العالمة عبد الرمحن بن حسني املشهور ليسهل تفقد مـن مل يثبـت 

من املتـآ خرين يف الشـجرة الكـربى ودفـع علهيـا أ جـرة ليسـت ابلقلـيةل عـىل 

 حسابه اخلا  ، جفزاه هللا خريا . 

احلبيب عبد هللا بن حسني بن حمسن الشـاآ بـن عبـد هللا بـن 

لرمحن العطاس وليـد الصـيق حسني بن أ يب بكر بن سامل بن معر بن عبد ا

ترىب وهتذب بوادله و تلقى مبادئ العلوم يف سدبه عـىل املوجـودين هنـاك 

ىل ترمي لطلب العمل وانهتـل مـن معيهنـا وعـاد اإىل مسـقط رأ سـه  مث ار ل اإ

سدبه واش تغل ابلتعلمي وخترج عىل يديه الكثري من أ بناء بدله مث سـافر اإىل 

ريس فهيـا واكن مرجعـا يف العلـوم ، جاوه واخذ عن علامهئـا واشـ تغل ابلتـد

ــويف جبــاكرات ودفــن اهــا يف شــهر رجــب  ــع ، ت ــة دلى امجلي ــت هل املاكن واكن

 ه.1422

) ههبـب ( بـن محمـد بـن عبـد هللا العامل الصـاع املصـلح احلبيب 

هل والصـالح مـن أ هـل العـمل حمسن بن سامل بن أ يب بكر بن سـامل بـن معـر 

نورد هنا منوذج من قصـائدة ، واعظ واملديوان نيب ميل ابحلمك والنصاحئ 

القصيدة اليت أ نشآ ها يف مدح احلبيب عيل بن حسـن وزورة املشـهد تـدل 

 عىل حسن س بكه وبالرته وقوة ملكته الشعرية ، قال ريض هللا عنه : 
 مس تبرش وساعة رسور وامسيت يف خري  ظهرت يل بشائر ونور قال ابن ال رشاف

 ليـــــــــــــةل رضا يف مناجاة الإهل الغفور  الصدوروزال مهي وبتــــنا يف انرشاح 

 والقلب يذكر املشهد وذيك العـــــــذور  وفزت ابخلري من ريي مدمي اخلـــــيور
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 بقـــــــدرة هللا س بحان الكرمي الشكور  الزاخر طام عىل البحـور مشهد معر حبره
 ري نيبة  ت ذيك القصورواهنـــار جت  قد اكن مآ وى اللصص واليوم جنة وحـــور

 حوطه وامىس كام عـــرفات من ابيزور  بركة عيل بن حسن عطاس حرب احلبور

 وعاد موىل عدن دامئ عليــــــــــها يدور  يف الغيوار شفهم حضورواهل املدينه 

 حوطة سلف لكهم من شاهما والكسور  وذي بعينات والغنا الرجال الصــــدور

 يف مرص مك من هدور والغرب زد  والرشق   ية يف مجيع ادلهوروالس بعة أ هل امحلا

 شفت الشواهد يف املقصد تزيل الكــدور  ودر اهـــــا قط مايش مثلها يف الربور

 ن شوائب ش يبت ابلشــــعورــوصاهنا م  حل يف وطهنا وخمي وانبسط لك نور

 رب وأ ل مكورام ماذا كـــــللخا  والع  لالإسالم طول العصوردامت مصاحله 

 وقع هلم عز مقصد بعد ماهــــــو رشور  ول هل الإميان والإحسان واهل الفجور

 ربيع أ ول حساب الشهور ين عرش يف   ويف ربيع الزورة لك من اب يــــــــزور

 ويح ذي الثغر ما مثم جتد يف الثغور  لمع وفود اخلالئق من مجيع القــطور

 وامىس حمل الكرم والعمل يف لك جــور   رــــدورأ منه من لك شينه رش وأ ل

 وادركوين قبل مضوى القبورقوموا معي   وبوحسن وكناين من خطيب الثغور 

 ل زوع مجيع الصــــبورـــيوم الزمل والرم  بغيت ابحرض مداخل بني ذيك البتور

 ثل البدوريف ال زواف م تشوف ال رشاف   واهل املرافع  رض واملدافع تـــــــثور

 واخليل تزفن عىل الطاسه جعلها صقور  دورـــيوم اخلرض ساعة امليدان معمل ي

 ولك حساد ول اند ول عقـــــــــــــــور  هذا مقام السلف بعد الظمل صار نور
ن اتب ماخاب وامىس يف قدا اهل الرسور  وأ ما املرص ماحيصل خري وهل الفـــكور  اإ

لـــــــــــه الصبور  ورـوم النــــشيدمر ويندم ووحرسته ي  هذا وورب عفوك ولإ

 ع هنار العكورـــوالفي صاليت عىل الشاف  لعبدك اخلاطي املذنب كثري الـــوزور

 محمد الطيب الطاهر حبيب الطـــــهور  هنار لك يصايل من حرور احلـــــرور

ــ  صالة تغشاه رسمد  رورـعليه صىل وسمل ماتعــــــــد ابلك  ــــــلها والبكور ــ لي

 متت القصيدة الفريدة لفض هللا فوه .
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وليد حريضه ، طلب العـمل حمسن بن محمد احلبيب ومن أ ولده : 

ىل جـاوه ولزم احلبيـب  بـن عبـد هللا بـن طالـب  أ محـدحبرضموت وسـافراإ

وعاد اإىل حرضموت وتوىل القضـاء الرشـعي بـدوعن وحريضـه ومعـد وعـاد 

وهـذه ترمجـة مـوجزة أ رسـلها لنـا ابـن . ه  1379عـام  اإىل جاوه وتويف اها

أ خيه س يدي احلبيب حمسن بن سـامل بـن محمـد املتـوىف ابملدينـة املنـورة يف 

 ه قال فهيا : 1425شوال  26

هو احلبيب حمسن بن محمد بن عبد هللا بن حمسن بن سامل بن 

بدل حريضة يف  بن عبد الرمحن العطاس ، وليدأ يب بكر بن سامل بن معر 

ه وادلته الرشيفة  احلرة الطاهرة 1379ه وفاته عام 1300حدود عام 

العفيفة نور بنت احلبيب سامل بن عبد هللا العطاس اخليل ، نشآ   ت 

رعاية وادله ، ويف حريضة قرأ  القرءان وفهيا أ خذ مبادئ أ صول الفقه عىل 

احلبايب املنورين املوجودين حينذاك ، وحيامن اش تد عوده وبلغ مبلغ 

رجال سافر اإىل مكة وأ قام فهيا يف بيت من بيوت أ خواهل أ ل اخليل اذلين ال

اكنوا مق ني فهيا منذ مدة ، ومكث يف مكة مدة من الزمن هنل فهيا من 

مناهل العمل عىل ش يوخ احلرم املوجودين حينذاك ، وتعمق يف عمل 

 اكن رمحه هللا يمتتع بذاكءو احلديث والفقه حىت أ خذ منه احلظ ال وفر ، 

قدام أ هم ذكل لتلقي تكل العلوم ، مث هاجر اإىل جاوه يف حدود  وفطنة واإ

قامته يف ابلكنقان يف بيت معه العالمة صاع 1330عام  ه تقريبا واكنت اإ

حدى بناته وأ جنبت هل بنني  بن عبد هللا بن حمسن العطاس وزوجه اإ

قامته يف ابلكنقان اكن يرتدد عىل احلبيب  بدهللا بن ع  أ محدوبنات ، وأ ثناء اإ

نطراحا لكيا وهنل من معينه ، وقد  بن طالب العطاس حىت انطرح عليه اإ



37 
 

بن عبد هللا املذكور وقربه وأ دانه حىت جعم  أ محدأ حبه ش يخه احلبيب 

ليه  ليه ، وأ ولك اإ ليه ، فاكن أ حب مريديه اإ ماما يف الصالة ، ونظر اإ اإ

ش يخه  خطبة امجلعة ، وافتتح املدرسة السلفية يف ابلكنقان  ت نظارة

شارته وخترج مهنا العدد الكثري ، وبقي مالزما ش يخه  أ محداحلبيب  وابإ

حىت حركته ال قدار وعاد اإىل حرضموت يف :  أ محداحلبيب 

ه واكن يتنقل بني سدبه وحريضة ، وضاق ذرعا جبلوسه 12/9/1340

يف الكرس ل نه مل لد ضالته ممن يررب يف طلب العمل دليه حىت يهتيآ  

ىل الزنوح للتدريس ويبث م ن علمه ملن يررب فهيا ، وقد اضطره ذكل اإ

اإىل دوعن رابط ابعشن فآ قام هناك مدرسني أ حدهام يف الصباح وال خر 

فتاء  ىل الإ ضافة اإ يف املساء يف مساد الش يخ عبدهللا بن سعيد ابعشن اإ

يف لك مس ئةل تعرض عليه من قبل دائرة احلمك وقت املقدم معر حبمد 

تصال بسادات دوعن من أ ل العطاس اببه . واكن هل يف ذكل  الوقت اإ

ليه ابملذاكرة  والوعظ وأ ل انضار واكن احلبيب مصطفى انضار يشري اإ

 خاصة يف مجمع زورة هدون . وهل الكم منثور جزل وأ شعار بليغة . 

نه يف امخلسينات من الس نني الهجرية أ شار عليه املنصب   مث اإ

ىل معد بصفة  العطايس حسن بن سامل العطاس بآ ن يرتك دوعن ويتحول اإ

قايض ، ويف ذكل الوقت مل تكن احلكومة القعيطية قوية الشوكة يف 

ذ القتل والقتال بني القبائل ليزال ؛ ولكن ابلصوةل العطاس ية أ قام  الوادي اإ

رشع هللا ، ومكث يف وادي معد حوايل س نتني وبعد أ ن تويف احلبيب 

ىل الهند  حسن بن سامل العطاس ترك الوادي ورحل اإىل عدن ومهنا اإ

حيدر أ ابد وتوظف دلى حكومهتا ، مث ار ل اإىل جاوه وقصد زاوية 
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بن محزه العطاس جباكرات وبعدها  ول اإىل ابلكنقان ابلقرب  أ محداحلبيب 

بن عبد هللا بن طالب . ومكث اها حىت  أ محدمن برزخ ش يخه احلبيب 

 ف .  ه . اهـ ابختصار وترص  1379فاجآ ته املنية أ وائل عام 

ومهنم أ خيه احلبيب سامل بن محمد هل طلب عمل وحسن سلوك مـع 

السـلف وخاصـة كتـب كتـب هامتم يف نسـاخة لإ وااكنت هل ادلربة ؛ و أ هم 

ب القرطـاس مـن كتـا احلبيب عـيل بـن حسـن العطـاس فقـد نسـخ بيـده 

ىل ة بآ جزائه الثالثة حوايل أ ربعني نسخ وس تني نسخة مـن كتـاب املقصـد اإ

مثلهــا مــن ســفينة البضــائع والــروض املؤنقــة وذكل حــال شــواهد املشــهد و 

قامته جباوه حسب مايروي تويف جبـاوه  ه عنه ابنه احلبيب حمسن بن سامل ،اإ

 ودفن اها . 

احلبيب العامل العامل ، الزيك الفاضل ، احلائز ل ش تات اناسن 

والفضائل ، مفكك املشالكت من املسائل ادلقيقات بعبارات بينات ، 

حمسن بن س يدي وش يخي احلبيب رد املتفرقات ، القدوة اجلليل جامع شوا

سامل بن محمد بن عبدهللا بن حمسن بن سامل بن أ يب بكر بن حسني بن أ يب 

بكر بن سامل بن معر بن عبد الرمحن العطاس وليد بتاوي ) جاكرات( 

ه ترىب وهتذب بوادله ، وخرج اإىل حرضموت 1344بآ ندونيس يا س نة 

برابط ترمي وتلقى العمل فهيا عن ش يوخها ويف ه والتحق 1349عام 

مقدمهتم احلبيب عبد هللا بن معر الشاطري واحلبيب علوي بن عبد هللا 

بن شهاب وغريمه ، كام أ نه لزم معه احلبيب حمسن بن محمد عند ما اكن 

قاضيا بعمد كام تقدم يف ترمجته مث عاد اإىل سدبه ولزم احلبيب عبد هللا 

ىل املالك عامصة ادلوةل القعيطية بن حسني الشاآ ال عطاس مث انتقل اإ
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ىل احلرمني الرشيفني ل داء  والتحق جبيش البادية مكعمل ، مث سافر اإ

ىل الروض وأ سس  النسكني وزورة س يد الكونني وأ قام جبده مث انتقل اإ

فهيا دروس الفقه واحلديث وقراءة كتب السلف مبشاركة احلبيب محمد بن 

بن عبد هللا العطاس  أ محدواحلبيب محمد بن حسن بن حمسن العطاس 

واحلبيب معر بن حسني واحلبيب محمد بن حسني بن حامد العطاس 

، وهل اتصالت كثرية ابلعلامء من السادة العلويني وغريمه ، الاكف معد 

ىل املدينة املنورة عام  ه ومكث اها راورا للحرضة الرشيفة 1407انتقل اإ

نساخة كتب السلف وتوزيعها للمحبني ، واكن جل اهامتمه يف نقل و 

والراربني راان ، كام أ نه قام بتسجيل بعض من ماكتبات احلبيب مصطفى 

انضار عىل أ رشطة الاكسيت بصوته اجلهوري الرخمي وال سلوب  أ محدبن 

البديع يف القراءة . واس متر عىل هذا احلال حىت وافته املنية مساء امخليس 

ه ابملدينة املنورة ودفن يف بقيع الغرقد 1425شوال س نة 26ليةل امجلعة 

  جبوار جده املصطفى صىل هللا عليه وأ هل وسمل . 

احلبيب الصفي الصويف الكرمي احلش مي أ محد بن معر بن محمـد بـن 

عبد هللا بن حمسن بن سامل بن أ يب بكـر بـن سـامل بـن معـر العطـاس وليـد 

هللا بـن حسـني  سدبه ودفيهنا ، طلب العمل بسدبه عىل يـد احلبيـب عبـد

تـردد الشاآ واكن هل شغف وذوق وحمبة بسـرية السـلف وكتـهبم ومـآ ثرمه 

ىل بدله سـدبه واكن  ىل احلرمني ل داء النسكني وزورة س يد الكونني وعاد اإ اإ

مرجعا هلم يف أ مورمه ادلينيـة وادلنيويـة حمبـواب دلى امجليـع تـويف بسـدبه يف 

 جهرية . 1431أ جواء عام 
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 بن سامل بن أ يب بكـر بـن حسـني بـن ايب احلبيب سامل بن حسني

بكر بن بن حسني بن سامل بن معر بن عبـد الـرمحن العطـاس وليـد سـدبه 

ودفيهنا تلقى العمل عىل خاليه احلبيبني عبد هللا وحمسن بن عيل بـن حسـن 

العطـاس مث ار ــل لطلــب العــمل ابخلريبــة عـىل الشــ يخ محمــد بــن عبــد هللا 

 فتاء حىت توفاه هللا .   لتدريس والإ وعاد اىل سدبه وتصدر ل ابسودان 

سامل بن حسـني بـن سـامل بـن أ يب بكـر بـن بن عبد هللا احلبيب  

 طلـب العـمل بن أ يب بكـر بـن سـامل بـن معـر وليـد سـدبه ودفيهنـا .  حسني

ىل جاوا وبـذل نفسـه  ابخلريبة عىل الش يخ محمد بن عبد هللا ابسودان سافراإ

 د الباقر حىت توفاه هللا جباكرات . للتدريس وادلعوة وخلفه عىل ذكل ابنه محم

بـن  بـن معـر بـن حسـني ومهنم احلبيب محمد بن حسني بـن سـامل 

حسـ نة سامل بن أ يب بكـر وليـد سـدبه طلـب العـمل حبرضـموت  وهل سـرية 

ىل جـاوه وعـاد اإىل وحسن ظـن اتم بـآ   ودماثة اخالق هم وسـلفه . سـافر اإ

 حرضموت وتويف اها . 

ــد القــادر  وادلاعــي احلبيــب العالمــة    ــن اإىل هللا عب ــن  أ محــدب ب

عبدهللا بن أ محد بن عبدهللا بن سامل بـن أ يب بكـر بـن سـامل بـن معـر وليـد 

سدبه تلقى تعل ه بسدبه عىل احلبيب عبد هللا بن حسني الشـاآ وار ـل 

ىل احلرمني الرشيفني ل داء النسكني وزورة س يد الكونني وأ قام جبده أ خذا  اإ

 وادلنيويةحىت وافته املنية اها . بآ س باب التاارة ادلينية 

هللا بن عبـد بن معر بن حسني( بوعون ) ومهنم احلبيب حسني 

طلـب  ، ت حسني بن أ يب بكر بن سامل بن معر وليـد حلـروم حبرضـمو  بن

ولقي كثـريا مـن مشـاهري العرصـ واكن حريصـا عـىل ومكة رضموت العمل حب
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مه . تـويف ءة أ ورادسرية السلف كثـري املطالعـة يف كتـهبم مواظبـا عـىل قـرأ  

 رات ودفن اها . كجباوه جا

احلبيــب احلــريص عــىل دينــه ادلائــب يف شــ ئونه والقــامئ بفــرض 

اإصالح ذات البني ومس نونه حسن بن طالب بن أ يب بكر بن عبد هللا بن 

سامل بن معر بن عبد الـرمحن العطـاس وليـد اجلبيـل تصـغري جبـل بـدوعن 

عرصـه ويف مقـدمهتم احلبيـب  ءينه ، طلب العمل وأ خذ عـن علـامال مين ودف 

ىل بـدله معـد ، أ درك  ليـه اإ صاع بن عبـد هللا العطـاس حيـث اكن يـرتدد اإ

كثريا من الصلحاء وأ خذ عهنم حيـث اكن احلبيـب مـن املعمـرين ويقـال أ نـه 

تويف عن مائة وثالثة عرش س نة ومل يضعفه الكرب كغريه بـل اكن مييشـ يف 

ىل بـدله ، واكن يقـول ان أ خر وقته عـىل قدميـه لـزورة حريضـة مث يرجـ ع اإ

ذ ذ اك يف ســن البلــوغ ، واكن رــ  الوهــايب ملــا جــاء اإىل حرضــموت وأ ان اإ

وحبسب الإسـ تقراء يكـون وجـوده  ه1224هايب اإىل حرضموت س نة الو 

  ه1322ه ووفاته عام 1209عام 

ومهنم احلبيب حمسن بن معر بن عيل بن ش يخان بـن حمسـن بـن 

موت ، طلب العـمل حبرضـموت وسـافر سامل بن معر وليد قرية مو  حبرض 

ىل ا  هند ونرش ادلعوة اها واس تقر مبدينة برودة ابلهند حىت توفاه هللا اها . ل اإ

ومهنم احلبيب الفاضل العامل العامل انرش لـواء التعلـمي ، معـر بـن 

عبـد هللا بــن حمســن بــن معـر بــن عبــد هللا بــن حسـني بــن عبــد هللا بــن 

العطـاس وليـد جـاكرات جبـاوه ، خـرج  حسني بن أ يب بكر بن سامل بن معـر

اهــا وأ خـذ عــن احلبيـب عبــد هللا بـن حســني  العـملاإىل حرضـموت وتلقــى 

الشاآ وغريه من علامء عرصه واكن هل شغف ورربة قويـة يف طلـب العـمل 
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ىل احلرمني الرشيفني وأ داء النسكني وزار  ومطالعة كتب السلف ، سافر اإ

ىل الـروض ومكـث  ىل جـاوه اهـا س يد الكـونني مث انتقـل اإ مـدة مث ار ـل اإ

لنرشـ العـمل والتعلـمي وأ سـس اهـا  مس تقره ال خري ؛ وهـب نفسـه اها واكن 

رلس لتعلمي الصغار والكبار ممن يرربون العمل حىت وافاه ال جل انتـوم يف 

 جهرية . 1432أ جواء عام 
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 ، وادلته عالية العطاس بن عبد الرمحن حسني بن معر  احلبيب 

بنت رسام من أ ل عبد هللا من نسل عيىس بن عبد هللا العبد الليت من 

، ترمج هل يف أ ولد عامر بن فضاهل ا هندي وهو شقيق عبد الرمحن وعيل 

اكن ريض القرطاس ترمجة واسعة ننقل مهنا هذه النبذة اليسرية بقوهل : 

اب هللا عنه متحليا ابل خالق النبوية ، مرتدو ابلتقوى ممتساك ابلكت

والس نة ، سائرا عىل الطريق املس تقمي ، متصفا مباكرم ال خالق وحماسن 

ال وصاف ، منطبعاعىل غاية العدل والإنصاف ، هل القدم الراخس يف  قيق 

يوحضها للك ذائق ابل سلوب تدقيق ادلقائق وتطريق الطرائق ، احلقائق و 

ىل أ ن قال :   الالئق والتعبري الشائق .  اإ

بان ، وسامرت بطيب نرشه اخلالن ، وشاع سارت بذكره الرك  

صيته يف عامة البدلان ، وقصد للزورة من ال ماكن البعيدة واجلهات 

ح احلاجات ، هامت ؛ والنوائب املدهلامت ، وجنالعديدة ، ومصد يف امل 

وزاره الصاحلون ال فاضل يف زمانه من مجيع اجلهات ، وأ ثنوا عليه مبا هو 

لباس منه مجع كثري من السادات أ ل الالئق يف حقه ، وطلب ال   خذ والإ

قامة امجلاعات والإش تغال  ابعلوي وغريمه ، واكن مع مالزمة الطاعات واإ

عليه بقراءة الكتب املفيدة ونفع الناس يف قضاء احلاجات والشفاعات هل 

تعلق ابحلراثة حبيث صار أ ك ر أ هل قطره يف تعاطي أ س باب ذكل من 

قامة بتنقية ا ل رايض والعمل فهيا يف بدلان عديدة متباعدة ررس النخل والإ

ذا جالسه اجملالس ل يظن أ نه  مديدة ، يبارش ذكل بآ مر غلامنه وأ عوانه ، واإ

قبال ابحلال واملقال   يتعلق بيشء من ذكل ملا عنده من سكون البال والإ

والفعال عىل ذي اجلالل . وهب هللا هل اذلرية العظ ة املباركة الصاحلة 
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ملطهرة حبيث رأ ى أ ولد أ ولد أ ولد أ ولده ، وأ ان ممن قرأ  عليه املنترشة ا

ىل أ ن قال : ومل أ عمل أ ن ذكل   .يف كتب متعددة ، ولقنين لكمة التوحيد  اإ

تفق ل حد من سادتنا أ ل ابعلوي قبم وفسح هللا هل يف املدة وأ طال معره ا

ا فرسا يف طاعته ، حىت أ نه أ واخر معره يآ يت املساد لصالة امجلعة راكب

وكذكل لصالة العيد ، وتويف وهو ابن ثنتني أ و ثالث وتسعني س نة ، 

ل ن ميالده قبل س يل الإلكيل ال ول بآ ربعني يوما ، واترخي س يل الإلكيل 

نه نشآ  نشوءا مباراك وترىب تربية العناية 1049س نة  ىل أ ن قال :  مث اإ ه . اإ

 معر ال زهر ، واكن ال زلية ابلرعاية ال بدية  ت نظر وادله القطب الرابين

ليه ويثين عليه الثناء احلسن ، واكن ل الف وادله يف يشء  حيبه ويشري اإ

حيبه ، واكن هل مع وادله س يدان معر نفع هللا اهام غاية ال دب وهناية التواضع 

ىل أ ن قال :   والإخنفاض ومعرفة القدر مع صغر س نه . اإ

تصف تويف ليةل امخليس يف نصف الليل ال خري وذكل من 

ه وذكل ببدل نفحون كام تويف اها وادله ، فقام 1139جامدال خرية س نة 

أ ولده عند موته وهجزوه وسارت املاكتيب اإىل لك ماكن فرب وفاته قبل 

الصبح وقبل أ ن يشعر بذكل أ هل بدل نفحون ، مفا رشقت الشمس يوم 

ىل بدل حريضة امخليس حىت أ قبل الناس من لك جف معيق  ، مث نقلوه اإ

ن اها بعد صالة العرص من يوم امخليس املبارك يف الساعة املوازية ودف

 لساعة الإجابة املذكورة يف يوم امجلعة . انهتىى خمترصا من القرطاس . 

واحلبيب حسني املذكور يعترب هو الش يخ املريب لس يدان احلبيـب 

عيل بن حسن وش يخ فتحه كام ذكـر ذكل يف كتابـه سفينةالبضـائع وكـذكل 
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 ويف مقـدمهتم جـده احلبيـب شا ه وأ خذه وتلقيه عـن املشـاخيةل م يف سلس

ليه يف السلسةل املذكورة بقوهل :   حسني وقد أ شار اإ

 بش يخ املال سلطان أ هل الولية  فاإين أ دعي يف ال انم وأ قتـــــــــــدي

نسان وقـــته  ة تعلو عىل لك رايــــــــــةــهل راي  حسني أ بو الإحسان اإ

 هنىى وا هناية ـــ هو املنهتىى ل هل ال   ن معــــر اذليعنيت به العطاس ب

ىل  وقال يف قصيدته اليت ميدح فهيا جده احلبيب معر ويشري فهيا اإ

نثبهتا هنا ترباك وتيامنا اهـا ، قـال   بن معر نيجده وش يخ فتحه احلبيب حس

 ريض هللا عنه : 
 ر ادلررحببن عبد الرمحن والعطاس   عل بن حسن قال واملكروب قل ومعر
  هلل حيرض حرضفانك مىت قلت يش   قطب الزمان اذلي فاقت صفاته وبر
 حيرض مع قدرة هللا يف سدد ماثغر  حيرض معك يوم هتري قبل رد النظر

 قد حل فهيا وحوطها وحرض ورس  قرــــوساكن القرية الفيحا اها هل م
 ه تبعوا ال ثروهل اها أ ولد يف مرسا  وامست مبحياه تآ يض مثل برج القمر 

 حس نه لغريه خفرمثل احلسني اذلي   واينعت اب عرجشرة من الطيب طابت 
 حسني ما شفت مثم يف زمانه عرب   حسني برشي حسني القدوة املش هتر

 جندي وجدي وعندي ابحلضور اس متر  عزي عند لف الزمروكزني و حرزي 

 عال وانترصش يخي ومن ش يخه العايل   لوغاب ساعه ضناحايل وسريي فرت

انبسعده   روعي وروعي بدرمن يوم شفته سكن   طول ما يش قرصوراسه اإ

 عطوه من هللا لنا يف وقتنا قد مغر  بدر ادلويج اذلي  في ضياه الزهر

 مس تك ر اخلري حاس به احزتر واحتجر  ياه راعي برصــ ومك ربطنا عىل لق 

 ابلكرم واقتدر يؤتيه من شاء تعاىل  والفضل هلل وحده ما حلد فيه ذر
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 متطر عىل الطني واملا والشجر واحلجر  من رمحته مثل املطرلري عىل اللك 

 ون ما  ترصــــنعم نعم ربنا يف الك  حنمده نشكره والنعمة مع من شكر

 الصايته واخلرب محيددــــــــأ محمحمد   اخملتار خري البرشوصل و هللا عىل 

 الربق يآ يض حول مشهد معرى ومارس   رــوأ هل وحصبه صالة لكام حني م

وهل قصائد كثرية يف مدح جده وشـ يخه احلبيـب حسـني املـذكور 

 . وقد ترمج هل يف القرطاس بتوسع 

ــب حســني مــن  ـة ومه : أ ولد ســ يدي احلبي ــور عرشـ  أ محــداذلك

هللا وعيل وحمسن واكن وجـودمه يف حيـاة جـدمه احلبيـب معـر وأ همـم وعبد

اجلفري ، وحسن ومحزة وطالب أ همم سلمى  أ محدجفرية بنت عبد هللا بن 

بنت عبد الرمحن ابيزيد ، معر وعيدروس وعبد الرمحن أ همـم عاششـة بنـت 

   .د احلبيش عيىس بن محم
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وليـد  العطـاس  بن عبد الـرمحنبن حسني بن معر  أ محداحلبيب  

ه واكن عاملـا رىب وهتذب بوادله وأ خذ عـن شـ يوخ عرصـ ت، حريضة ودفيهنا 

   احلبيـب عـيل بـن حسـن  تتلمذ عىل يديه ابدا خسيا ورعا مرشدا ،عامال ع

ترمج هل فهيا ترمجـة وافيـة وقدنظم فيه قصيدة ميتدحه اها مثبوتة يف ادليوان 

 وحسب ماجاء يف ادليوان : ننقلها هنا بكاملها ت نا وترباك اها  

يخه وجده ووادله احلبيب الش يخ هذه القصيدة ويه مدحا يف ش  

بن حسـني  أ محدني : ين بقية العلامء العاملامل الصويف شهاب ادللرشيف العا

العطـاس ، وذكل أ نـه لزم القـراءة عليـه يف كتـب بن عبد الـرمحن بن معر 

خطـر أ محـديف بدل حريضة ، فاتفق أ ن احلبيـب عديدة بعد وادله حسني 
1
 

اخملاطر من حريضة اإىل دوعـن وأ بطـآ  بـدوعن وتعطلـت القـراءة ري ثواكن ك 

ضـوى  أ محـدفلام أ ن جاء البشري بآ ن احلبيب  وطال الشوق ، بسبب ذكل

 بدل حلروم من دوعن وابيصبح حريضة أ نشآ  هذه القصيدة وذكل يف حدود

نشــاء 1140سـ نة  العبــد الفقــري الضــعيف العــاجز  ه ، ويه مــن أ وائــل اإ

 بن عبـد الـرمحن اذلليل عـيل بـن حسـن بـن عبـد هللا بـن حسـني بـن معـر 

 العطاس ، فقال : 

 اهاة ونوروابت مبسوط يآ يض فيه   لحت هل لواحئ بنورالقلب  البارح

 جاان خرب من قدا حلروم وقت الصفور  واجنال منه مجيع أ حزاهنا والكدور

 جرب الكسوروفيه للعاشق املش تاق   الصدورفيه الهنا واملرسة وانرشاح 

 رذاك بدر البدو كرمي السااو  أ محد  نور العصورقالوا توصل حبيب القلب 
 وعند ماهنرتي به يف النوائب حيور  عند املصائب صبورمنور القلب ذي 

                                                 
1
 هو السفر والتنقل اإىل املناطق لزورة ال هل وانبني :  اخملطر  
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مام القطب   ذاك اذلي قد نبذ دنياه خلف الظهور  حرب احلبورودل حسني الإ

ذاجنح ادلايج   املوىل قفاها يدورواقبل عىل طاعة   لورده يثورذي هو اإ

 د دلنيا ادلبــــورالعابد القانت الزاه  ماتعتليه املــالةل والكسل والفتور
 واحىل من صبيب ا هنور واخرض من الروض  أ كرم من الرحي وازهد من خام  الطيور

 واطيب من الطيب يف مريادها والصدور  واسال من الرشح ليل منه رشح الصدور

 حضورقلنا ترى النب ذاقال النداىم   ويوم جيناه يذكر يف مجيع اذلكور
 ومرحبا ومالذي يف السهل والوعور  شكور ورس ساعة ظفرانها بشكر ال 

 ومرحبا بك عدد ما هب رحي النشور  كوروومرحبا عد ما القمري جسع يف ال

 وكزني الغايل العايل خيار اذلخور   وقت السحور وعد ما صامئ أ نوى الصوم 

 متت وبلخري معت 

 .ذريته منترشون حبريضة ونر وجاوه وهجور وس نقفوره 

يب املنور الكرمي املعمر والفائز من سرية أ سالفه ابحلظ احلب مهنم 

ــن  ــن  أ محــدال وفــر معــر ب ــن أ يب بكــر ب ــن  أ محــدب ــن معــر ب ــن حســني ب ب

عبدالرمحن العطاس وليـد حريضـة ودفيهنـا ، اكن ريض هللا عنـه يف وقتـه 

أ ل العطـاس ل نـه أ درك  معيارال خالق بني السابقني والالحقني من السـادة

ــن حســن العطــاس تــويف حبريضــة ســ نة درك احل كثــريا ممــن أ   بيــب عــيل ب

  ه ودفن اها1303

 أ محـدومهنم احلبيب حسن بن عيل بن حسن بن عبد الرمحن بن 

ىل  العطاسبن حسني بن معر  لدلعـوة اإىل هللا حصن ابقروان حبجر انتقل اإ

 632/1. ت ونرش التعلمي  
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 أ محـدأ يب بكر بن  بن أ محدومهنم احلبيب عبد الرمحن بن معر بن  

حسني وليد حريضـة ودفيهنـا ، طلـب العـمل يف حريضـة  وقـرأ  اليشـء  بن

الكثري عىل علامهئا ورحل اإىل دوعن وأ قام مدة ابخلريبة قرأ  فهيا عـدة فنـون 

ىل احلـرمني وجاورمبكـة ابسـودان  أ محـدعىل الش يخ عبد هللا بـن   وسـافر اإ

  دحـالن مثزيين أ محدحنوس بع س نني وأ خذ عن علامهئا ويف مقدمهتم الس يد 

يضة فانتفع به اجلم الغفري خصوصا العوام والباديـة عاد اإىل مسقط رأ سه حر 

 ، ومل يزل كذكل حىت أ اته اليقني وتويف اها .  دلماثة أ خالقه وك رة تواضعه

بــن معــر بــن  أ محــدومــهنم احلبيــب املنــور املعمــر الصــويف ال بــر  

ن وليدحريضـة ودفيهنـا ، اكالعطـاس بـن حسـني  أ محدبن أ يب بكر بن أ محد

من أ هـل النـور واحلـظ املوفـور مـن الزهـد والـورع وميثـل عنه ريض هللا 

فتتنـان بزهـرة  أ ويس القرين يف زهده وابتعاده عن الناس وما مه فيه مـن الإ

ختتان الصبيان  ادلنيا ، وجعل وظيفته واهامتمه يف بدله من حيث الظاهر اإ

فـرح مـن فلك من دعاه اإىل ذكل اكئنا من اكن ليبه ويؤدي الوظيفة بـلك 

ىل أ نـه ادلعوات احتسااب لوجه هللا ، كام  يصـنع احلـرب يف بيتـه مث يـآ يت بـه اإ

معالمــة بــدل حريضــة ويفرقهــا رــاانعىل ال ولد املتعلمــني اهــا ، تــويف عــام 

 8/2ه ببدل حريضة وهل من العمر حنو املائة والعرشين . ت  1367

هل يف البـني والبـاذل حـاهل ومـا ومهنم احلبيـب الـزين املصـلح ذات 

رضا بـن حسـني  أ محـدبـن أ يب بكـر بـن  أ محدبن محمد بن  أ محداخلصمني  ءاإ

صـالح ذات البـني والنظـر يفوليد حريضة ودفيهنا   ، اكن ديدنه وهارياه اإ

 قضاوالعامة حىت صار انـاآ العـام عـن الشـعب العطـايس مـدة حياتـه ،

فهيايوميا ،  تفصل داره مبزنةل انمكة املس تعاةل لتزال صغار القضاو واكنت
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ذا اكنوا من  ليه اإ ذا حان وقت الغداء يغدي املتحامكني اإ ويزاد عىل ذكل أ نه اإ

ذا  رك ملهمـة  خارج البدل بآ جود الطعام ، وهوأ حد أ راكن الركب العطايس اإ

 11/2ج ال عراس اتنقال ابختصار من  تتعلق بشآ ن املقام . 

ســالفه ومــهنم احلبيــب املعمــر العالمــة ال بروال خــذ مــن ســرية أ   

 أ محـدابحلظ ال وفر عبد هللا املعروف ابلقايض بن عبد الرمحن بن معر بـن 

طلـب وليدحريضـة ودفـني مجبـان جبـاوه بـن حسـني  أ محدبن أ يب بكر بن 

بن حسـن العطـاس واحلبيـب صـاع  أ محدالعمل حبريضة وأ خذ عن احلبيب 

ىل احلـرمني ل داء النسـكني وزورة ســ يد  بـن عبـد هللا العطـاس مث سـافر اإ

عن الشـ يخ محمـد سـعيد اببصـيل  هالكونني وطلب العمل اها واكن جل أ خذ

ىل مـالو وتـوىل القضـاء  وعىل الش يخ معر بن أ يب بكر ابجنيد ، مث سافر اإ

ىل  وطنـه حريضـة ربس نقافو  ة ومكث فيـه حنـواثين عرشـ سـ نة، مث عـاد اإ

اإىل جاوه وأ قام يف بوقور وأ خذ عن ا دروسا خاصة وعامة ، مث عاد وفتح اه

ىل ابلكنقـان جبـاوه وأ خـذ  بيب عبد هللا بن حمسـن ودرس اهـا ،احل  وسـافراإ

العطاس ومهنااإىل مجبـان واسـ تقر  بن عبد هللا بن طالب أ محدعن احلبيب 

ــه  ــا لك مــن هــداه هللا اإىل طلــب العــمل حــىت وافت ــة اهــا ملبي اهــا يف املني

يف مشس الظهـرية واتج ال عـراس  ه ودفن اها. اهـ ترمج هل18/8/1369

135/2 

احلبيب الصادق يف وهجته القامئ بنرش ادلعـوة اإىل هللا يف هجتـه   

الرمحن عبـدعيل بن حسن بن  واملقبل عىل موله بلكيته معر بن حسن بن

ساكن حصن ابقـروان بن معر بن عبد الرمحن العطاس بن حسني  أ محدبن 

من وادي نر بن دغار جترد لتعلمي اجلاهلني وهداية الضالني وخصص من 
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لتني يف ال سـ بوع لتعلـمي النسـاء وانتفـع بـه غالـب أ هـل تـكل اجلهـة ذكل لي 

 566/2ومازال هذا دأ به حىت أ اته اليقني . اهـ ت 

بن بن حسني  أ محدعبد هللا بن  بن ش يخ بن أ محدومهنم احلبيب  

املولـود حبريضـة ، طلـب العـمل حبريضـة عـىل معر بن عبد الرمحن العطاس 

وزيـر سـلطنة فـاهنغ ، توىل منصب أ ش ياخ عرصه سافر اإىل جاوه وهجور 

ومستشار السلطان وتبوأ  عدة مناصب حكومية ابلإضافة اإىل نرش ادلعـوة 

 اإىل هللا . اهـ مشس الظهرية 

ومــهنم العالمــة املــدقق الفهامــة املتنــازع بــني نــور الســلوك ونــور 

بـن شـ يخ  أ محـدبن   بن علوياملعروف ابلزبيدي ( ) محمد احلبيب اجلذب 

وليـد بـن معـر بـن عبـد الـرمحن العطـاس بن حسني  أ محدبن عبد هللا بن 

، وعـىل كـ رة   مدينـة زبيـد اب ـ ن علـام وسـرية جيحريضة حبرضموت وخـر

مـن القـبض معلوماته وقوة ملكته الفطرية مل يتفرغ لدلروس العامة ملا يعرتيه 

عن الناس والإمتناع عن الالكم همام اقتضـاه احلـال ، تـويف  وحب الإعزتال

ــام ــة ع ــراس  1398 حبريض ــن اتج ال ع ــا م ـــ ملخص ــع  147/2ه . اه م

 زودات طفيفة . 

بـن شـ يخ املقـمي  أ محـدومهنم الس يد الكرمي سـامل بـن علـوي بـن   

قامـة  هل اهـامتم بسـريةحمـب للعـمل والعلـامء حاليا جبده .  رس ادل السـلف واإ

س بوعي يف مزنهل جبده بعد مغرب امجلعة من لك أ س بوع وحيرضه انبـني ال  

 .  للعمل 
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ومهنم ببيت الفقيه اب  ن مجموعة من ذرية احلبيب أ محد بن حسني 

ا هنضة ) بن معر بن عبد الرمحن بن عقيل العطاس جاء ذكرمه يف كتاب 

 ال دبية يف ا  ن بني عهدي احلمك الع ين وبيواتت العمل يف مثلث التواصل

الكتاب ننقلها هنا اكمةل من ملؤلفه ال س تاذ عبد هللا خادم العمري  (

 قال فيه :املذكور 

يف بيت الفقيه بن نيل منصب لبين العجيل ؛ ومنصب بيت  

العجيل مبدينة بيت الفقيه يف بيت الصويف ، ومنصب املشارعة من بين 

العجيل يف بيت املرشع بين عبد الكرمي مرشعي بين أ عاممه ؛ وللك بيت 

س عىل عمل منصب يف بيت من بيوهتم ، وأ ما سبب منصبة بيت العطا

ىل يومنا هذا فيعود اإىل حسن  بيت الفقيه معوهما من تكل احلقبة اإ

معارشهتم للناس وكسب ثقهتم ودماثة أ خالقهم وصلهتم الروحية القوية 

أ كسب مما ابجملمتع ، واش هتار الكثريين مهنم ابلزهد والورع يف تكل احلقبة 

ىل يومنا ثقة الناس بآ حفادمه اذلين اس تطاعوا أ ن حيافظوا عىل هذه الثق ة اإ

هذا من خالل خدمهتم للمجمتع والتفاعل معهم يف لك ظروفهم ، فتادمه 

مه اذلين يزفون عرساهنم ، ومه اذلين يودعون أ مواهتم ابلقرأ ن واذلكر 

ىل أ ن قال :    وادلعاء .  اإ

ىل بيتني : البيت ال ول بيت العيدروس  وهذا البيت يدور اإ

اس علوي ابعلوي ( حسب حسب الشهرة ، والبيت الثاين ) بيت العط

الشهرة ، ويلتقيان يف النسب يف اجلد السادس ) معر صاحب حريضة ( 
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وأ صوهلم من دوعان 
1

ىل بيت الفقيه من  حرضموت ، وقد اكن نزوهلم اإ

رابط ابعشن بدوعان ، وأ ول من نزل مهنم اثنان عىل سبيل الس ياحة 

هلام احلظوة دلى الصوفية فوجدا يف بيت الفقيه مآ راهام ، فاس توطنا وتنامت 

ىل يومنا هذا اإجالل وترشيفا واحرتاما ، وارتبط اهام أ ها هيام ارتباطا  أ ها هيا اإ

روحيا حىت صارا من أ مه املناصب يف املدينة ، حبيث أ ن لك منصب مهنام 

 تص بآ رس معينة وبيوت معينة ، ويكون هو املرشد الرويح لتكل 

جية والصلح بيهنام وحل ال رس ، ويتوىل زفاف أ عراسها والعقود الزو

املشالك بيهنام ، والقيام ابملودل يف اليوم الثالث من وفاة أ ي هص من 

تكل ال رس يف املساجد وهو ما يسمى ) اب هتليةل ( ، وليعتدي أ ي مهنام 

عىل ما  ص ال خر من ال رس ، وبعد أ ن اس تقرا كون لك مهنام أ رسة 

يوت اليت تتبع لك منصب من عظ ة يف مدينة بيت الفقيه . وال رس والب 

البيتني العيدروس والعطاس ليزال متعارف علهيا ومعروفة دلهيم ودلى 

 املناصب وعقال احلارات والريسا ) املزاينة ( . 

مهنم الس يد محمد بن عقيل بن سامل بن أ محد بن حسني ابن 

احلبيب معر بن عبد الرمحن بن عقيل العطاس . واكنت وفاته اها عام 

 وخلف من ال ولد عبد هللا وعبد الرمحن . ه  1212

الس يد أ محد بن عقيل بن سامل بن أ محد بن حسني بن معر بن 

ىل بيت الفقيه مع أ خيه  عبد الرمحن بن عقيل العطاس وهو أ حد القادمني اإ

محمد املتقدم ذكره ،  اكن رجال عاملا زاهدا ورعا ، وقد أ كس به خلقه وعلمه 

                                                 
1
مين وادلوع ال يرس والإمس املتعارف عليه وادلارج يف حرضموت ) دوعان هو مجع ادلوع ال   

 دوعن ( 
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قريبا من  نة ؛ فعارش ال فاضل والعلامء ؛دي وسلوكه حظوة دلى أ هايل امل

البسطاء وتعمل أ حواهلم معتقدا فيه ويف صالحه ، كثري اذلكر كثري التالوة 

للقرأ ن ؛ رسيع الرسد ، حسن انارض والإس تحضار لشواهد احلال يف لك 

ىل القلب ، وقد  مناس بة وللك مقام مقال ، وأ سلوبه يصل من القلب اإ

فيه ، وهذا هو شآ ن هذا البيت حبيث أ ن كثريا وثقوا به وحسن اعتقادمه 

من حالت ال سقام تشفى عىل يديه املباركتني بقراءة القرأ ن وخاصة 

الفا ة وادلعاء واذلكر ، وقد أ سس اإىل جانب أ خيه السابقة مزنل يف 

مدينة بيت الفقيه لقراءة البخاري والإصالح بني الناس واس تقبال ال عراس 

ضور البيع والرشاء ولك ما فيه خدمة للجميع ، واكن للعقود والزفاف ، وحب

 رجال فاضال زاهدا مباراك دمث ال خالق ذو أ سلوب جذاب . 

ىل يومنا هذا سواء  واكن كثري اخللفة وخلفته مباركة ويه الباقية اإ

يف بيت الفقيه أ وضواحهيا يف قرية تسمى ) الشااديف أ والشقاديف ( . 

أ ربعة مهنم انقرضوا واثنان هام : علوي وقد خلف من اذلكور س تة أ ولد : 

وذريته يف الشااديف ، وحمسن وذريته يف بيت الفقيه وهام الذلان خلفا 

 ه 1224وس تآ يت ترمجهتام ، واكنت وفاته عام 

مهنم الس يد علوي بن أ محد بن عقيل بن سامل بن أ محد بن 

حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس املتوىف يف قرية من ضوايح 

ة بيت الفقيه تسمى الشقاديف فوق احلربش ية رشيق بيت الفقيه مدين

 ه ودفن يف مدينة زبيد ، وخلف ذرية مباركة . 1233واكنت وفاته عام 

ومهنم الس يد عبد هللا بن علوي بن أ محد بن عقيل بن سامل بن 

 ه    1236أ محد بن حسني بن معر  املتوىف عام 
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مل بن أ محد بن ومهنم الس يد حمسن بن أ محد بن عقيل بن سا

حسني بن معر بن عبد الر محن العطاس ، اكن رجال فاضال متصفا بصفاة 

وادله مشاراك يف احلركة العلمية يف بيت الفقيه اليت اكنت يف أ وج هنوضها 

بوجوده يف املدينة ووجود عامل أ خر من بيت العلوي وهو الويل العالمة 

كل العهد محمد بن رزق بن رزق العلوي ، وظهور العالمة الواعد يف ذ

حسن فرج ، وكثري من العلامء املشاركني يف تكل احلركة العلمية من بيت 

عطاء هللا الهندي محمد بن محمد بن أ محد بن محمد بن عطاء هللا الهندي ، 

وبيت البحر ، ومن بيت ال هدل حسن ومساوى وموىس أ بناء محمد 

عطاس العلوي مساوى ال هدل اإىل جانب ابن معهتام وودل مؤسس بيت ال

 ابعلوي ، وقد خلف ودلين حسني وانقرض وحسن هو اذلي خلف . 

ومهنم الس يد املنصب حسن بن حمسن بن عقيل بن أ محد بن 

عقيل بن سامل بن أ محد بن حسني بن معر اكن عاملا فرضيا مس ندا ، خترج 

به مجع من العلامء ، وهو من تالميذ العالمة محمد بن حسن فرج كام جند 

ند البخاري حيث يروي عن العالمة ابن فرج جبميع أ سانيده ، ذكل يف س  

وقد خترج به وانتفع كثري من العلامء ورووا عنه ؛ وأ جلهم أ بناه أ محد 

والعيدروس اذلي يذكر يف الس ند ويروي جبميع أ سانيده ، واكنت وفاته 

ه وقد خلف  من ال ولد اذلكور س تة : اثنان ماات الكةل وهام 1340عام 

حمسن ، والثالث محمد انقرض ، الرابع احلبيب ال يت وقد مات : علوي و 

شااب . تويف احلبيب بن الس يد حسن بن الس يد حمسن بن عقيل بن أ محد 

بن عقيل  بن سامل بن أ محد بن حسني بن معر يف بيت الفقيه شااب يوم 
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ه قبل صالة 1320الثال ء الثاين والعرشين من شهر جامدي ال وىل عام 

 ت الفقيه رمحه هللا تعاىل وذكل يف حياة وادلاه . الظهر يف بي

ومهنم املنصب الس يد العالمة املس ند العيدروس ابن حسن بن 

بن عبد  حمسن بن محمد بن عقيل بن سامل بن أ محد بن حسني بن معر

ه ، اكن عاملا مس ندا يتخذ من مزنهل 1320الرمحن العطاس املتوىف عام 

ىل اليوم كام اكن يف بيهتم ماكان للتدريس وقراءة حص  يح البخاري ابنتظام واإ

ليه  يدرس يف مساد احلوت املوجود حاليا ابلسوق ، واكن هو املنصب واإ

 املرجع بعد وفاة أ خيه ال كرب ال يت ذكره . 

مشا ه وروايته ل سانيد احلديث فقد أ خذ عن علامء عرصه 

وىف عام وأ جلهم الش يخ العالمة احلاة املعمر معر بن اإحساق بن جعامن املت

 ه وأ جازه وروى عنه . 1350

سامعيل بن  تالميذه كثريون وأ جلهم العالمة أ خر العناقيد الفقيه اإ

عبد هللا بن حيىي امللقب حبيش اخملايب اذلي يروي بآ سانيده املثبتة اليوم 

 دلى علامء الفقيه ، ويروي عنه بس نده عن علامء اليوم . 

طاهر اذلي يشارك ابن خلف من ال ولد اذلكور ثالثة : ال كرب ال

معه املنصبة ، والثاين الس يد الفقيه ال س تاذ أ محد عيدروس ذواملاكنة 

رمحن عيدروس الإجامتعية العالية ، والثالث ال س تاذ املريب الفاضل عبد ال

 ، وهلم أ ولد صاحلون حفظهم هللا ورعامه .  ولكهم عىل خري

ن محمد ومهنم الس يد الفقيه املنصب أ محد بن حسن بن حمسن ب

بن عقيل بن سامل بن أ محد بن حسني بن معر بن عبد الرمحن ، اكن فقهيا 

عاملا مسددا ، وقد شارك أ خاه يف مجيع مشا ه وانتفع به خلق كثري ، 
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وهو املنصب واملرجع الرويح واملصلح الإجامتعي ملدينة بيت الفقيه . تويف 

 ه . 1362عام 

بن حمسن بن محمد ومهنم الس يد الفقيه حسن بن أ محد بن حسن 

بن عقيل بن سامل بن أ محد بن حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس 

 ه 1362اكن عاملا انبغة من صغره تويف شااب عام 

ومهنم الش يخ والعمدة القدوة العالمة احلاة خامتة احلفا  

واملس ندين منصب املدينة بالخالف الس يد عيل بن أ محد بن حسن بن 

ن سامل بن أ محد بن حسني بن معر بن عبد حمسن بن أ محد بن عقيل ب

ه وهو املنصب ال ن للمدينة من 1356الرمحن ، اكن ميالده يف عام 

 البيت ال ول .

كثري من  ته ل سانيد احلديث  ـ لقد أ خذ عنمشا ه ورواو 

علامء العرص ومجيعهم أ جازوه بال اس تثناء ، ذلا فآ كرب ال سانيد يه أ سانيده 

اإسامعيل حبيش وأ جازه ، وأ خذ عن العالمة الس يد ، فقد أ خذ عن الفقيه 

حسن البحر وأ جازه جبميع أ سانيده ، وأ خذ عن علامء بيت ال نباري بزبيد 

وأ جازوه ، وأ خذ عن علامء بيت ال هدل يف املراوعة وأ جازوه ، وأ جازه 

براهمي عباس داب ابلس ند العزيز س ند ابن نيل اذلي  العالمة محمد بن اإ

خامتة علامء بين نيل الفقيه جابر شامع اذلي يرويه عن يرويه عن العالمة 

ابن اإحساق جعامن عن داود بن عبد الرمحن نر بآ سانيده معر مر املع

املعروفة . كام اس تااز عن كثري من علامء احلديدة ومن علامء حرضموت 

جازته كام ذكروا ذكل يف الثبت والإجازة .   وترشفوا ابإ
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س رسيع النباهة حفاظا للتوارخي تالميذه : ش يخنا مبارك التدري

عىل قراءة احلديث يف مزنهل ابنتظام ؛ حارض يف لك  اوال حداث مالزم

املناس بات ادلينية والإجامتعية ، ليرتك حلقة من حلقات قراءة البخاري ؛ 

ل حبضوره متع هللا حبياته .  نه لتس تفتح قراءة حصيح البخاري اإ  بل اإ

أ كربمه أ محد اذلي حيذو حذو  :خلف من ال ولد اذلكور ثالثة 

أ بيه ويمتتع بصوت هجوري وأ داء مجيل يف الإنشاد وعىل عالقة ابلعمل 

براهمي ابرك هللا فهيم وأ هلمهم اتباع  والعلامء ، والثاين العيدروس والثالث اإ

 سرية أ جدادمه وهنج جدمه ال كرب املصطفى صىل هللا عليه وأ هل وسمل . 

 بن سامل بن عقيل بن أ محد بن ومهنم احلبيب عقيل بن عبد هللا

حسني بن القطب احلبيب معر بن عبد الرمحن العطاس جد الس يد 

يوسف عطاس املوجود ال ن أ حد منصيب بيت العلوي يف بيت الفقيه وهو 

ىل مدينة بيت  تأ ول من نزل من دوعان حرضموت كام س بق الإشارة اإ

لعيدروس الفقيه وهو الفرع الثاين من بيت العلوي ابعلوي ) ييت ا

والعطاس ( بعد نزول ابين مع جده محمد وأ محد ابين عقيل الفرع ال ول من 

بيت العلوي ابعلوي ) بيت العيدروس علوي حسب الشهرة انلية ال ن 

ىل بيت الفقيه ، والظاهر أ نه جاء بعد  ، وهذا مل يعرف اترخي وصوهل اإ

يكون ذكل نزول الفرع ال ول بفرتة ليست ببعيدة ابلنس بة لل ول ، فقد 

خالل عقد أ وعقدين من الزمن حيث أ ن الثاين هذا : عقيل بن عبد هللا 

تزوج ببنت أ حد الواصلني من الفرع ال ول ويه الرشيفة مرمي بنت محمد 

ه ، وعقيل بن عبد 1212بن عقيل بعد وفاة أ بهيا محمد عقيل املتوىف عام 
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الرتمجة أ نه مل  هللا هذا مل نقف عىل اترخي وفاته ولكنه مما يبدو من خالل

 يعمر طويال بعد زواجه . 

ومهنم الس يد احلبيب محمد بن عقيل بن عبد هللا بن سامل بن 

عقيل بن أ محد بن حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس ولقبه محمد 

العزي ، ترىب يف نر خاهل عبد الرمحن بن عقيل ، واكنت وفاته عام 

 ه 1263

ن احلبيب محمد العزي بن ومهنم الس يد عقيل بن عبد الرمحن ب

عقيل بن عبد هللا بن سامل بن عقيل بن أ محد بن حسني بن معر تويف ليةل 

ه يف بيت 1320جامدي ال وىل عام  26السبت وقت صالة العشاء 

 الفقيه ، مات شااب  ومل يزتوج وقد جاوز العرشين من معره رمحه هللا . 

ب محمد بن ومهنم الس يد محمد العزي بن عبد الرمحن بن احلبي

عقيل بن عبد هللا بن سامل بن عقيل بن أ محد بن حسني بن معر املتوىف 

 ه 1349عام 

ومهنم املنصب الس يد العطاس ابن محمد العزي بن عبد الرمحن 

بن احلبيب محمد بن عقيل  بن عبد هللا بن عقيل بن سامل بن أ محد بن 

 ه 1373حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس املتوىف عام 

مهنم املنصب الس يد يوسف بن العطاس ابن محمد العزي ابن و 

عبد الرمحن بن احلبيب محمد ابن عقيل بن عبدهللا بن عقيل بن سامل بن 

أ محد بن حسني بن معر بن عبدالرمحن بن عقيل العطاس وهو املنصب 

 الثاين اليوم من البيت الثاين من بيت العطاس العلوي .
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اب ا هنضة ال دبية يف ا  ن بني ) مت نقل هذه املعلومات من كت

عهدي احلمك الع ين وبيواتت العمل يف مثلث التواصل ملؤلفه ال س تاذ 

 بترصف يسري (   399-390عبدهللا خادم العمري ا  ين من   
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اكن العطـاس  بن معر بن عبد الرمحنحمسن بن حسني  احلبيب 

با للخري وأ هم ، تويف حبريضـة ودفـن رمحه هللا س يدا فاضال نبهيا انساك حم 

هــ  1147هـ ) كذا يف الشجرة ولعـل الصـحيح  1047مبشهد أ بيه س نة 

 محمد وعيل .وهللا أ عمل ( ترمج هل يف اهاة الفؤاد .  من ذريته : 

بـن  محمـد بـن حمسـناحلبيب عبد هللا بن عـيل بـن عبـد هللا بـن 

فيهنا ، هل أ خذ اتم حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس وليد حريضة ود

عن ش يخ الإسالم الش يخ عبد هللا بن أ محد ابسودان واحلبيب عيـدروس 

بن عبد الرمحن البار وأ حد منصيب سـ يدان معـر بـن عبـد الـرمحن العطـاس 

غاثـة  صـالح ذات البـني واإ حبريضة القامئني بعـامرة الـبالد وصـالح العبـاد واإ

كرام الضـيفان . تـويف حبريضـة سـ نة  ودفـن داخـل قبـة ه 1278اللهفان واإ

 جده احلسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس .  

أ هــل حرضــموت يســمون النقابــة منصــبة والقــامئ اهــا ) فائــدة (  

منصبا ، وقـد اكن سـادتنا العلـويني يف ال زمنـة القدميـة لعلـون مـهنم نقيبـا 

واحدا علهيم مجيعهم ، مث ملا ك روا وتفرقوا يف وادي حرضموت وك رت فهيم 

اؤمه وعظمـت أ نبـاؤمه ، بالفة النبوية والوراثة املصطفوية ك ر نق مظاهر اخل

ليـه يرجعـون وهل ينقـادون ،  فاكن لـلك قبـيةل مـهنم منصـب أ ي نقيـب ، اإ

نقياد ازدرته العيون  وسلقته ال لسن ىل مـن  ، ومن خلع الإ ويتعـدامه أ مـره اإ

ينســب اإ ــهيم ابخلدمــة مــن عامــة اجلهــة احلرضــمية ، ل ن مــن شــ  هم رفــع 

ة الـولء ملـن انتسـب اإ ـهيم وخـدهمم ، ويكـون املنصـب فـهيم مبـزنةل س يطر 

الوايل الرشعي ، ولتكون للولة س يطرة علـهيم وعـىل مـن ينسـب اإ ـهيم ، 

والقامئ مهنم يآ يت ابملس تطاع مما تقتضيه تكل املرتبة الرشيفة واملنصبة العالية 
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ــامي  ــه ، ويشــدون أ زره ف ــن قبيلت ــاقون م ــاد هل الب ــة ، وينق ــه يف املنيف يعاني

وظيفته ، فيقوم بآ ك ر احلقوق املتقدم ذكرها بل كثري مـهنم يقـوم اهـا ويغـين 

مه ، ومـن أ ظهـره هللا مـهنم وأ قامـه يف ؤفهيا أ حادمه فضال عن أ عياهنم ونقبـا

ىل الرصـاط ال قـوم ال قـوى مقام اخلالفة النبويـة ابلعـمل والتقـوى وا  دلعـوة اإ

النقابـة الباطنـة ، ولـو مل يكـن نقيبـا  انقاد هل الباقون وعرفوا هل حقه مبقتىض

ىل ال ن ،  يف الصورة الظـاهرة هدايـة مـن هللا ، هـذا حـال أ كـ ر قبـائلهم اإ

ن اكن قد طرق ذكل يشء مـن الـنقص اذلي مع يف هـذا الزمـان يف لك  واإ

 مقام وماكن . 

تعريف وظيفة املنصـب املعروفـة حبرضـموت ، فاملنصـب يعمتـد   

، واملناصب يف حرضموت منترشـون يف عىل الوجاهة والرشف واحلسب 

 السادة واملشامل ؛ وأ مه أ عامهلم يه كام ييل : 

 اإصالح ذات البني بني القبائل .  

رشاد اجلهال  والقيـام بنرشـ املبـادئ الإسـالمية يف حمالهتـم ويف   اإ

 البوادي وال روف وال ماكن البعيدة عن ادلعاة . 

 لك وقت للضيوف قرى الضيف فتكون دورمه مفتوحة دامئا ويف 

والـزنال والغــرابء مــن احلرضـ والبــدو ويســ تقبلوهنم بـلك حفــاوة وتكــرمي ، 

 ويقدمون هلم أ طيب املآ لك . 

وأ ول من عرف بتآ سيس املنصبة العالمة الكبري أ محد بن حسـني  

ــن ســامل  ــوبكر ب ــرتمي ، والشــ يخ أ ب ــان ب ــه عبــد هللا املتوفي العيــدروس وابن

ــن محمــد  ــر ، بعينــات ، والشــ يخ أ محــد ب العمــودي ، واملشــامل أ ل أ يب وزي

والسادة أ ل العطاس . واكنت هلم الوجاهة العظ ة دلى القبائل احلرضمية ؛ 
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ــة ، وأ ل  ــل الشــ نفرية وا مت ي ــاههتم دلى القبائ ــدروس وج فالســادة أ ل العي

الش يخ أ يب بكر بن سامل وجاههتم دلى القبائل اليافعيـة واملهـرة واملناهيـل ، 

دلى قبائــل اجلعــدة وهنــد ، واملشــامل أ ل العمــودي  وأ ل العطــاس وجــاههتم

وجاههتم دلى قبائل دوعن ، وأ ل أ يب وزير وجاههتم دلى قبائل السـاحل . 

وهناك أ رس أ خرى علوية وغري علوية لها منصهبا ووجاههتا . اهـ ملخصا من 

 أ دوار التارخي احلرضآ للس يد محمد بن أ محد الشاطري .  

وث معـر بـن عبـد الـرمحن العطـاس وأ ما مقام س يدان احلبيب الغـ

نه ملـا كـ ر أ ولده وكـرب جـاههم واتسـع نفـوذمه يف اجلهـة وذكل بعـد وفـاة  فاإ

بـن عبـدالرمحن العطـاس قـام مـن بعـده احلبيب حمسن بن حسني بن معر 

قامـة أ   بناه عيل بن حمسن ومحمد بن حمسن بآ عباء املقام مث اطـردت العـادة ابإ

بـن حسـني وواحـدا مـن أ ولد  واحدا مـن أ ولد احلبيـب عـيل بـن حمسـن

احلبيب محمد بن حمسن بـن حسـني يف لك زمـان يعمـالن يف خدمـة املقـام 

ىل اجملموع العطايس وعالقاته اكلشخص الواحـد  يدا واحدة ، فهام ابلنس بة اإ

يرادا لتعارض بيهنام يف أ قل يشء لتقييد امجليع فط احلبيب عـيل  صدارا واإ اإ

العطـاس وانعقـاد عبـد الـرمحن  بـن معـر بـن بن جعفر بن عيل بـن حسـني

الإجامع عليه واطراد العمل مبا مشم . وكـذكل حـني زاد اتسـاع جـاه أ ولد 

س يدان معر بن عبد الرمحن وانتقل بعضهم من حريضة اإىل غريها من القرى 

؛ فلك من ظهر شآ نه مهنم يف مـاكن مبظهـر الزعامـة ل هـل القريـة أ والـبدلة 

ملاكن انئبـا عـهنم ؛ اكملشـهد وسـدبه أ قامه منصب حريضة منصبا يف ذكل ا

ونفحون ومعد وغريها ـ وأ عظمها شآ ان دلى اللك مقام املشهد . اهـ من اتج 

 ابختصار  442/1ال عراس 
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ــن  ــة الســلفي حســن ب ــويف واخلليف احلبيــب الصــفي واملنصــب ال

بـن معـر بـن عبدهللا بن عيل بن عبد هللا بن محمد بـن حمسـن بـن حسـني 

 ه 10/4/1313د حريضة ودفيهنا تويف وليعبد الرمحن العطاس 

جامع الكاملت املنعم عليه بآ صناف العلوم ومراتـب احلبيب ومهنم 

أ محد بـن حسـن بـن الولوت حىت أ صبح مركز دائرة املواصالت املنصب 

بـن معـر بـن عبد هللا بن عيل بن عبد هللا بن محمد بن حمسـن بـن حسـني 

يب يف كنف العـمل وتلقـى ه ر 1257ودل حبريضة عامعبد الرمحن العطاس 

عن أ اكبر العلامء يف بيئة صالح وتقوى وأ خذ عن ش يوخ كثـريين ، ورحـل 

ىل احلرمني ومكث اها حنو مخس سـ نوات وأ خـذ عـن علامهئـا ، وشـهد هل  اإ

وحرضموت ابلسـ بق يف العـمل والفضـل  لامء مرص والشام واحلرمني وا  نع

 22أ و  21حنـو ه وسـ نه  1279وال عامل ، وعـاد مـن احلـرمني بعـدعام 

كتـب عنـه الكثـري مـن املـؤرخني ، واكن دائبـا عـىل ادلعـوة وبـذل . س نة 

النصح يف مجيع أ حنـاء حرضـموت والإصـالح بـني النـاس وهتدئـة  الفـ  ، 

ىل الإهامتم ابلكتب املعمتـدة السـابقة ويقـول : مـن أ راد التقـدم  واكن يدعو اإ

ملتـآ خرين ، تـويف فعليه بكتـب املتقـدمني ومـن أ راد التـآ خر فعليـه بكتـب ا

وقـد 255/1ه  نقـال ابختصـار مـن مشـس الظهـرية  1334حبريضه عـام 

 ترمج هل كثري من املؤرخني . 

عيل بن أ محد بن املنصب ومهنم الس يد الكرمي واحلبيب احلش مي 

بن عبد حسن بن عبد هللا بن عيل بن محمد بن حمسن بن حسني بن معر 

ترىب وهتذب  أ بوظيب ودفنيالعطاس وليد نفحون بوادي معد  الرمحن 

ابن أ خيه احلسن بن سامل بن أ محد وفاة وادله واعتىن به بعد بوادله 
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طلب العمل حبريضة وترمي وغريها وأ خذ عن علامء واحلبيب زين بن محمد ، 

، ويف ترمي رعاه واعتىن به عنه  عرصه وأ ك رمه من تالمذة وادله وال خذين

ىل عدة  حلق ،أ حلقه مبدرسة االش يخ محمد بن عوض ابفضل و  ورحل اإ

بدلان ؛ مهنا سواحل أ فريقيا الرشقية وجاوه واحلرمني ، وهل اإصالحات 

غاثة  كرام الضيفان واإ جليةل وأ عامل ومآ ثر يف بالده وخارهجا ، واكن مغرما ابإ

اللهفان واكنت هل عناية بكتب السلف وأ نساب القبائل وافته املنية يف 

 ه  1407ال مارات العربية اخلليجية أ بوظيب س نة 

ومهنم الس يد حسن بن سامل بن أ محد بن حسن بن عبد هللا بن 

 بن عبد الرمحن العطاس بن عيل بن محمد بن حمسن بن حسني بن معر 

ترىب ونشآ   ت رعاية جده ودفني املالك ه  1318وليد حريضة عام 

احلبيب أ محد بن حسن وطلب العمل يف حريضة وترمي وقام يف مقام جده 

ذا به فهنض  س نة ،16ه ومعره  1334بعد وفاته عام  هنوض ال بطال اإ

، ا رحاةل را كرمياكن صدارك يف العلوم وال عامل ـ فدعو للربوز والزنال وش

اكن مثال لل خالق الفاضةل والزعامة خطيبا س ياس يا اترة وسلفيا أ خرى ، و 

وال خالق ، ريورا عىل دينه ل اف يف سبيل احلق لومة لمئ ، هل 

ىل ا حلااز وافريقيا وجزائر الرشق ، واكن  طب يف امجلوع رحالت اإ

ها يف مجعية الرابطة العلوية انحصا ومرشدا ، ومن خطبه الشهرية ما أ لقا

س نة  يوم الثال ء اخلامس من ذي القعدةو جاوا ، تويف يف برساب

ودفن يف مقربة الرشيفة علوية  ابملالك عامصة ادلوةل القعيطية ه 1361

 واتج ال عراس بترصف .  اهـ مشس الظهرية س نة . 43ومعره 
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بـن بن عبـد هللا بن حسن  أ محدمحمد بن سامل بن ومهنم احلبيب             

بن محمد بـن حمسـن بـن حسـني بـن معـر بـن عبـدالرمحن   عيل بن عبد هللا

خوانـه ودفـني سـ نقافورة ؛ وليـد حريضـة العطاس  تـرىب وهتـذب بـوادله واإ

ىل ترمي لطلب العمل  ىل جـاوه مث اإىل وار ل اإ واكن اهـا سـ نقافوره ، سافر اإ

ماكنـة مرموقـة دلى امجليـع ، ومـن أ عـامهل بنـاء هل وجاهـة وجـاه و  اديني زعامي

ن الضـيفاسامه ابعلـوي ، واكن بيتـه معشـعش  عىل الطراز احلديثمساد 

ــــة بســــرية ال  ــــان ، وهل عناي ــــدى ال عي ــــب ومنت ــــامتم ابلكت ســــلف واه

صدار  وطبــع كتــاب عقــود ال ملــاس تــآ ليف  فيــدة مــن الــرتاثامل نرشــات ال واإ

احلبيب علوي بن طاهر احلداد ورساةل احلياة السعيدة حبرضـموت وغريهـا 

 تويف يف س نقافورة وهل اها ذرية . اهـ مشس الظهرية ، 

ومهنم احلبيب العامل العالمة عيل بن سـامل بـن أ محـد بـن حسـن بـن         

العطـاس  الـرمحن  بن عبـدعبد هللا بن محمد بن حمسن بن حسـني بـن معـر 

وليد حريضة وقايض الرشع الرشيف اها ومبلحقاهتـا ، طلـب العـمل حبريضـة 

وترمي وجنح يف طلبه علام ومعال وأ داب ، تويف ببدله حريضة لـيةل ال ربعـاء و 

 ه 1385ربيع الثاين س نة  14

:  ذريــة احلبيــب محمــد بــن بــوادي نــر صــون ابقــروان ومــهنم حب

هللا سامل بن عبـدن عبد هللا بن حسني بن الرمحن بن عيل بن حسني بعبد

، مفن ذريته احلبيب عبد الـرمحن بـن سـامل ) بن حسني بن حمسن  بن محمد

خل . ومــن اولد احلبيــب عبــد  ابلســواحل ( بــن محمــد بــن عبــد الــرمحن . اإ

معر وسامل وحسني وحمسن املق ـني ابلسـعودية جبـده والـروض .؛ الرمحن 

  



67 
 

الك ( بن عبد الرمحن ) تويف بقرن املال ( بـن عبد هللا بن عيل ) تويف ابمل

محمد بن حمسن بن عبد الرمحن بن محمد ) املتوىف حبريضة ( بـن حمسـن بـن 

 حسني . 

 بـن عـيل  هللا بـن عبـد  أ محـدعبد هللا  بن معر  بن صاع  بـن  

انتقـل اإىل  نـر همـروه لنرشـ  حسني . بن عبد هللا بن محمد بن حمسن بن

ذريـة احلبيـب علـمي اجلـاهلني ، تـويف حبريضـة ودفـن اهـا ادلعوة اإىل هللا وت

 عبد هللا بن معر موجودين ال ن ابخلليج وجده . 

) جبـاكرات ( بـن عبـد هللا بـن حسـن بـن  أ محدموىس الاكظم بن 

 عبد هللا بن عيل بن عبد هللا بن محمد بن حمسن بن حسني . 

د بن طالب بـن عبـد الـرمحن بـن عبـ  أ محدعبد هللا بن محمد بن 

 ) رابط ابعشن دوعن (هللا بن محمد بن حمسن بن حسني . 

بن طالب بن عبد الرمحن بن عبـد هللا بـن محمـد بـن حمسـن  عيل

 . ابحلديدة بن حسني 

ومهنم الكثـري جبـاوه ابلتقـل ورشبـون وسـامران ومـاكرس وجـاكرات 

 وغريها من مدن جاوه وس نقافوره . 

بـن حمسـن بـن هللا  احلبيب عبـدالغربية جباوه ومهنم شهري بوقور 

بـن عبـدالرمحن حسـني بـن معـر حمسـن بـن محمد بن عبد هللا بن محمد بـن 

تلقــى العــمل عــن مشــامل عرصــه  هـــ  1265اكن وجــوده حبــوره العطــاس 

وار ل اإىل دوعن وأ قام ابخلريبة  لطلب العمل وأ خذ عـن الشـ يخ عبـد هللا 

ىل احلرمني الرشيفني ومنه اإىل جابسودان  أ محدبن  اوه تعاطـا اهـا مث سافر اإ

زاره وأ لقى قي بـن  أ محـده اإىل ش يخ فتحه احلبيـب ادأ س باب التاارة مث شد اإ
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ولزمــه ، بــن عبــد الــرمحن العطــاس محمــد بــن محــزه بــن حســني بــن معــر 

نقطاع ؛ السجن ل س باب معنوية  وواهجته عقبات أ دت  اإىل دخوهل مهنا الإ

يـة فلبـث فيـه بضـعا ومهنا قتل الـنفس ال مـارة الغو  اإىل هللا تعاىل ابللكية ،

من الس نني بعد أ ن عرف رس القضية ، وهناك خلعت عليه خلعة اخلالفـة 

الكثـري هل اليوسفية فصار أ مني القوم عىل الرسـ واخلصوصـية ، وقـد تـرمج 

تـويف ببوقـور من املؤرخني ومجعوا الكمه وهل ديوان شعر عذب ال لفا  ، 

يهتافت علهيا الـزوار وبنيت عليه قبة عظ ة هـ  1351احلاة  29الثال ء 

، وقد خلفه عىل املقام ابنه ال كرب حمسن بن عبـدهللا بـن  من مجيع ال قطار

حمسن وليد التقل جباوه وخرجي حريضة ودفني بوقور يف قبة وادله يف اليوم 

هــ وقـدأ قام لـوادله حـول  1367احلادي عرشـ مـن جـامدي ال وىل سـ نة 

ليـه الوفـود  مث  مـن غالـب اجلهـات اجلاويـة ،س نوو تقرأ  فيه مناقبـه وتـآ يت اإ

ــن خلفــه عــىل املقــام أ خــوه ذو ال خــالق ال رضــية والســرية املرضــية زيــن ب

هللا بن حمسن جفدد مـا انـدرس مـن ال  ر وهل اعتنـاء اتم بسـرية وادله عبد

 املقـام هــ وخلفـه عـىل 1384ل ن خلت مـن شـعبان سـ نة  واكنت وفاته

وخـرجي حريضـة وذكل  هللا بـن حمسـن وليـد بوقـورأ خوه حسـني بـن عبـد

حسب ترتيب وادلمه . اللهم انرش نفحات الرضـوان عليـه وأ مـدان ابل رسار 

وقــد ورثــه أ بنــاءه وأ حفــاده يف العــمل واحلــمل والكــرم الــيت أ ودعهتــا دلهيــم . 

 والشهامة . 

بوقـور  يد ادلكتور حسني بن عيل بن عبد هللا بن حمسن ول مهنم 

تلقـى دروسـه يف هجـور  ل و ،م وحيمـل تبعيـة مـا 1928بآ ندونيس يا عام 

 1958اهارو يف اللكية الإنلك ية وفهيا درس العلوم الإجامتعية . ومن عـام 
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م معل يف ديوان اللغة واملؤلفات ويف نفـس الوقـت اكن عضـوا  1960 –

يف رلس شورى ادلوةل واندمج يف احلراكت الس ياس ية وأ لف حـزاب تـوىل 

م من لكية العلـوم الس ياسـ ية  1950هو رئاس هتا . واكن قد خترج يف عام 

والإجامتعية يف جامعة أ مسرتدام وانل ادلكتوراة فهيا برساةل قدهما . وحصل 

 اهـ مشس الظهرية . عىل عدة شهادات علمية وتوىل عدة مناصب .

ومهنم احلبيـب املعمـر عبـد الـرمحن بـن حمسـن بـن عبـد هللا بـن 

ابلسعودية متـع هللا  حمسن وليد بوقور وخرجي حرضموت واملقمي حاليا جبده

 حبياته . 

احلبيب سامل بن حمسن بن محمد بن عبد هللا بن محمد بـن حمسـن  

بن حسني وليد حوره ودفني حريضة ، اكن صدرا كرميا هل أ ودي بيضاء يف 

اذلود عن مقام احلبيب معر بن عبد الرمحن العطاس وقد ملكه هللا خدمـة 

يس تعمم يف نقل ال خبار فاكن أ حد مؤمين اجلن امسه ) مزنقب ( وأ ك ر ما 

ذاتلكم بآ مر قبل ظهوره وقيل هل مـن أ يـن كل هـذا اخلـرب  ؟ احلبيب سامل اإ

يقول أ خربين به مزنقب ، واكن يف أ ول ال مـر يسـ تعمم لإرهـاب مـن يقـل 

ــه أ ل عطــاس وهل يف ذكل وقــائع كثــرية أ ثبهتــا  خوان ال دب عليــه مــن غــري اإ

، تويف حبريضة ليةل امخليس اس احلبيب عيل بن حسني يف كتابه اتج ال عر 

 ه  1338لعرش مضت من ربيع ال ول س نة 

بـن محمـد  بن عبـدهللا  احلبيب حمسن بن سامل بن حمسن بن محمد 

ره ووديـع وليـد حـو بن معر بن عبد الرمحن العطاس بن حمسن بن حسني 

سفره ال خري اإىل جاوه ، ترىب وهتـذب بعمـه احلبيـب عبـد هللا  س يالن يف

ل بوقور وتفقه وتنحوا عىل احلبيب حسني بن عـيل بـن هـود بن حمسن نزي



70 
 

عيـدروس احلبيشـ  العطاس ، سافر اإىل جاوه وأ خذ عن احلبيب محمـد بـن

ىل بدله حريضـة واعتكـف بـني يـدي  أ محدواحلبيب محمد بن  انضار وعاد اإ

واكنـت هل اليـد الطـوىل يف فـتح مدرسـة العطـاس  بن حسن أ محداحلبيب 

ىل ينشط ال ولاكن حريضة و   سـافركثري من خصال التعلمي ، د ويرشدمه اإ

وعند عودتـه مهنـا وافتـه املنيـة وهـو يف البـاخرة فوقـع أ خرى اإىل جاوه مرة 

بن سامل وليد حوره ودفني بوقور  أ محدأ جره عىل هللا ، واكن مبعيته شقيقه 

جباوه ، اللهم انرشـ نفحـات الرضـوان علـهيم وأ مـدان ابل رسار الـيت أ ودعهتـا 

 148/2هـ اتج دلهيم . ا

ــاس  ــرب الن ــق ب ــاس الواث ــدي الن ــامي أ ي ــد ف ــب الزاه ــهنم احلبي وم

واملش نف لزواره اجلفان والاكس حمسن بن محمد بن حمسن بـن حسـني بـن 

عبد هللا بن محمد بن حمسن بن حسني وليد حريضة ودفني حـارة شـليلتان 

بآ عىل بندر بتاوي جباوه طلب العمل عن علامء أ هـل بـدله حريضـة مث سـافر 

ـيفني اإ  ــه ىل احلــرمني الرشـ ل داء النســكني وزورة ســ يد الكــونني وقــرت من

 اب التاارة خروجا من اخلالف وشفقةبذكل العني وتنقل فهيا معاطيا أ س ب

عىل معابيـه مـن الإخـتالف وهـو يف ذكل يتحسـس مـن شـ يخ مرشـد 

ورفيق مسعد حىت أ سلمته يد العناية اإىل حامل لواء الوليـة ومرجـع أ هـل 

ايـة احلبيـب عبـد هللا بـن حمسـن العطـاس نزيـل بوقـور ودفيهنـا العمل وادلر 

ليه القياد  نطواء ال رواح ابل جساد ، فآ لقى اإ وانل منه ما أ مم ، وانطوا فيه اإ

، واكن كرميـا خسيـا لكـام  الوقـت يف اجلهـة اجلاويـة وأ خذ عن مشاخي، وراد 

 ، ومـن دماثـةحصل بيده أ نفقه للضـيوف وانتـاجني وليـدخر منـه شـيئا 

دخاره  أ خالقه شيئا من املـال اذلي يفـتح أ ن بعض أ حصابه عاتبه عىل عدم اإ
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ن هذا معكل يش به معـل اجملـانني مـا نقـص  : قال هلل ولده ف هللا به عليه اإ

ىل  ل تشقيق الثيـاب ، فآ خـذ احلبيـب حمسـن عاممـة دويـةل اكنـت اإ عليك اإ

،  ين ل أ حب شيئا يـنقص مـن عينيـكجانبه وشقها نصفني وقال لصديقه اإ 

يـوم  كل وقـائع وحـاكوت كثـرية ، تـويفمقدار ثقته ابهلل ، وهل يف ذ عرفف

ـين مــن ه ودفــن حبــارة شــليلتان 1356ذي احلاــة ســ نة  الســبت لعرشـ

جباكرات وبنيت عليه قبة حمفوفة ابل نوار معمورة ابلزوار . اهـ نقال ابختصـار 

ــراس  ــن اتج ال ع ــه  61/2م ــوان علي ــات الرض ــم انرشــ نفح ــدان  الله وأ م

 ل رسار اليت أ ودعهتا دليه . اب

محمد بن حمسن بن حسني بن محمـد بـن عبـدالرمحن  احلبيبم ومهن

 سامل بـن عبـد هللا بـن محمـد بن عيل بن حسني بن عبد هللا بن حسني بن 

ن العطـاس سـاكن حصـون بـن معـر بـن عبـد الـرمحبـن حسـني بن حمسن 

 ، وذريتـــه موجـــودين حبصـــون ابقـــروان واملـــالكي نـــر ابقـــروان بـــواد

 والسعودية .
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 احلبيب حسني بن سامل بن عبد هللا بن محمد بن عيل بن حمسـن

ا ، طلـب وليـد حريضـة ودفيهنـبن معر بن عبدالرمحن العطاس بن حسني 

ىل جــاوه وتعــاطى أ ســ باب العــمل يف حريضــة عــىل مشــاخي  عرصــه وســافر اإ

هـــامتم يف  صـــيل الكتـــب ونســـاحهتا بيـــده وجتليـــدها  التاـــارة  واكن هل اإ

وتوزيعها للمحبني  وعاد يف أ خر معره اإىل مسقط رأ سه حبريضة ولزم فهيـا 

العبادة وتالوة القرءان حـىت أ اته داعـي الـرمحن يف الثـاين عرشـ مـن شـهر 

 ه  1333ذي احلاة س نة 

احلبيب اخلليفة الناهض فدمة املقام والوظيفة ، واجلامع بـني اتدل 

دلوةل بن أ محد بن زيـن بـن عـيل اجملد وطريفة ، املنصب عبد هللا امللقب اب

بن حمسن بن حسني وليد حريضـة ودفيهنـا ،اكنـت هل اليـدالطوىل والقـدح 

املعال يف خدمة مقام احلبيب معر ، فمك ش يد فيه ومعر ، واحتسـب عـىل 

ل يف الركـب  ما ساء ورس ، ومما تفرد به أ نـه اكن ل ـرج مـن بدلحريضـة اإ

هيئة اجمللـس ، تـويف حبريضـة العطايس املكون من حلقة أ ل عطاس ؛ أ ي 

جهرية  . وقد خلفـه عـىل املقـام حفيـده زيـن بـن  1300يف شهر حمرم عام 

 449/1محمد بن عبد هللا اهـ ملخصا من اتج ال عراس 

ــة   ــىل مالزم ــف نفســه ع ــد ، والواق ــد اجملاه ــامل العاب ــب الع احلبي

ن ادلروس واملساجد زين بن عبد هللا بن عيل بن محمد بن عيل بن حمسن ب

حسني وليد حريضة ودفيهنا طلب العمل حبريضة وأ خذ عـن احلبيـب صـاع 

ىل احلرمني وجاور مبكة س نوات كثرية حفـظ  بن عبد هللا العطاس وسافر اإ

فهيا القرءان احلكمي وأ تقنه حفظا وجتويدا وأ خذ عن ش يوخ احلـرمني مث عـاد 

ىل بــدله حريضــة ولزم مســاد جــده احلبيــب حســني بــن حمســن فعمــره  اإ
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امجلاعة ودروس العمل وقام بوظيفة قـراءة الفـواو وترتيهبـا صـباح لك  بصالة

مجعة يف زورة تربة حريضة واكن حسن الصوت جيـد احلفـظ ، وهل احلـظ 

التام من نرش ادلعوة اإىل هللا بقـرى وادي معـد ونـر بـن دغـار وغريهـا ، 

ىل جـاوه ولزم احلبيـب عبـدهللا  واكن حسن السرية لني اجلانب ، سـافر اإ

مث عــاد اإىل مســقط رأ ســه حريضــة واشــ تغل بــتالوة العطــاس حمســن  بــن

القرءان وتكرير دلئل اخلـريات حـىت دعـاه داعـي الـرمحن يف رجـب سـ نة 

اللهــم انرشــ  127/2ه . اهـــ نقــال ابختصــار مــن اتج ال عــراس  1353

 وأ مدان ابل رسار اليت أ ودعهتا دليه . عليه نفحات الرضوان 

ب ذكل اجليــل واملشــهور بــني احلبيــب املنصــب اجلليــل يعســو   

أ قرانه بقائد الفيل زين بن محمد بن عبد هللا بن أ محـد بـن زيـن بـن عـيل بـن 

وليـد حريضـة ودفيهنـا بن معر بن عبد الـرمحن العطـاس حمسن بن حسني 

وأ حد منصبهيا ، ترىب جبده عبـدهللا امللقـب ابدلوةل لوفـاة وادله قبـل جـده 

ن كرميـا حلـامي تقيـا صـدوقا مؤمنـا وأ خذ عن علامء عرصه من بين جدلته ، اك

ذاقيل صـدق ، حمبـواب عنـد الشـعب العطـايس ل نـه  ذا قال صدق واإ حقا اإ

يعسوبه ، مطاعا عنـد قبائـل اجلعـدة ك نـه قائـدمه العـام ، واكن يف ادلرجـة 

ال وىل من العفة الـيت لتتناسـب مـع وجاهتـه ومـا هـو قـامئ بـه مـن أ عبـاء 

صالح ذات البني من  طعام الطعام واإ اخلوا  والعوام ، فقد اكن يبيع مـن اإ

أ جل ذكل من حرثـه اخلـا  لإرضـاء العـوام واخلـوا  ، تـويف يف الواحـد 

ه ودفــن يف قبــة جــده 1348والعرشــين مــن شــهر جــامدي ال وىل ســ نة 

احلبيب معر وخلفه عىل املقام ابنه معر بن زين نفعنا هللا برس احلبيب زيـن 

 730/1ـ من اتج ال عراس ولك زين وسائر عباد هللا الصاحلني . اه
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احلبيب عبد هللا بن حسـني بـن معـر بـن عـيل بـن  ومهنم حبجر 

حمسن بن سامل بن معر بن عيل بن حمسن بـن حسـني . واحلبيـب زيـن بـن 

بن عطاس بن معر بن عـيل بـن حمسـن بـن  أ محدبن سامل بن محمد بن  أ محد

 حسني . 

ن ببن عيل بن حمسن بن حسني  أ محداحلبيب محمد بن  ومهنم

ىل الهند، املعروف ابلزنقيل وليدمعد معر بن عبد الرمحن العطاس   سافر اإ

 ية قريبة من بندر مبيب ابلهند ، توىف بقر يف أ ول معره وقصد حيدر أ ابد و 

الهند  والغابة بلغة؛ يتعبد يف الغاابت أ مره وعرف ابلزنقيل ل نه اكن يف أ ول 

، يقصده كثرية ترشة ابهرة وقضاو من قل فنسب اإ هيا ، وهل كرامات نالز 

الزوار من مجيع ال قطار أ انء الليل وأ طراف ا هنار من املسلمني والكفار ، 

ل مايسرت العورةوهو مالميت احلال ليل  وبعض بدنه ؛  بس من الثياب اإ

اكشف الرأ س ، لميل هل اإىل شهوات ادلنيا ، ومن كراماته أ نه يس تخدم 

سلها حلراسة بعض زائريه ال ساد عىل رؤوس ال شهاد ويركب علهيا وير 

ليه ،  فتذهب معهم حىت تبلغهم مآ مهنم ولترضمه بآ دىن يشء مث ترجع اإ

رس رضحيه بعد وفاته ولتتعرض ال عاكفة حواليه حىت أ هنا بقيت  ولتز 

 356/1اتج ال عراس  لزواره بسوء . انهتىى ابختصارمن

حمسن بن حسني  بن عيل بنأ محدومهنم احلبيب عبد هللا بن 

خذ عن احلبيب صاع بن عبد هللا احلامد دفني معد معد ودفيهنا أ  وليد 

وهل معه حصبة اتمة ووقائع نيبة ، وهو اذلي برشه بآ نه س يودل هل ودل 

ه وقد ر ه الش يخ عبد 1253، تويف س نة يسمى ابمسه وحاهل كحاهل 
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 هللا بن أ محد ابسودان بآ بيات أ رخ فهيا وفاته نثبهتا هنا ت نا وترباك اها ويه

 هذه : 

لي   الكتاب من اجلناب ال فضل  واىف ــ وأ ىت اإ  نا ابلنباء املرسلـــــــ

 سار عىل هنــــج الفريق ال ول  خرب وفاة الس يد الندب الـــــذي

 بوصاع املشهور ونعــــم الويل  عبد هللا املشهور من بني الورى

 بن ال مكلالاكمل االاكمل ابن   عني الس يادة والسعادة والوفـــــــا

 من حمكة فينا وفـــك املشلك  أ ه عىل ما اكن منه يف الضـــــــياء

 أ بدا ليبقى خـــــــــريه مرتاسل  فا هللا  لفه فري خلــــــــــــــوفة

 من نورمه يف حينا واملنــــــزل  لالإهتداء والإقتداء والإجتـــــــباء

 ه وعىل حقيقته أ نــــزيللرضحي  ورمحة الرب الرحـــــــــمي توهجىي

 ابجلمي والنون وراء غني أ نقـــل  وبشهران شوال أ رخ مــــــــــــوته

 لنبينا اخملتار أ فضــــــل مرسل  مث الصالة والسالم مضاعـــــــفا

 130/1ترمج هل يف اتج ال عراس بتوسع  

بن عيل بـن  أ محدومهنم شهري معد احلبيب صاع بن عبد هللا بن 

بن معـر بـن عبـدالرمحن العطـاس ، ودل ريض هللا عنـه بن حسني حمسن 

ه ونشـآ  اهـا أ حسـن نشـآ ة 1211ببدل معد يف شهر رجب ال صـب سـ نة 

دائرة مصادره ومـوارده ، وطلع بوادهيا أ مجل طلعة ، ترىب بوادله فهو مركز 

ىل و  حضــنه وادله يف نــر الســعادة واجملــد ، وعنايــة هللا  فــه مــن املهــد اإ

من صـباه ابل خـالق  القرءان الكرمي يف مدة يسري ة ، وشغفاللحد ، قرأ  

ة ، فتوجـه بلكيتـه اإىل طلـب العـمل الرشـيف ، وشـد ذلكل النبوية والسـري 

الرحال اإىل حريضـة فاملشـهد فآ سـفل حرضـموت فـدوعن فـا  ن فـاحلرمني 



76 
 

العـمل ذكل احلظ ال وفر ، واكن بني أ قرانه يف  صيم  الرشيفني ، وانل من

أ نه كثريا مايقول : وجدت من نفيس رربة وميال أ وم تفررـي  ، حىتال شهر

لطلب العمل مازلـت أ تلمـض حبالوهتـام . وقـد تـرمج هل ابـن أ خيـه محمـد بـن 

بن عبد هللا ترمجة وافية وزاد علهيااحلبيب عـيل بـن حسـني العطـاس أ محد

برتمجة أ وسع مشل ال خذين عنه واملس متدين منـه ومجـةل مـن أ عيـان العرصـ 

ــه  ــن عبــدهللا يف كتاب املشــهور اتج ال عــراس يف مناقــب احلبيــب صــاع ب

من كتاب ال شواق القويـة الرتمجة نقل هنا عىل  رصالعطاس وغريمه . وخنت

ىل مواطن السادة العلوية للعالمة الش يخ عبد هللا بن محمد بن سامل ابكثري  اإ

 مانصه : واليت أ ثبهتا مؤلف التاج الكندي عند ذكر صاحب املناقب 

ىل أ خر النسب املتقـدم ،  احلبيب صاع بن عبد هللا العطاس ، اإ

ودل بــبدل معــد مــن وادي معــد واهــا تــالاك الصــباء كــام اكن اهــا الرتعــرع 

ذا أ زيلـت مـن  والنشوء بني املناطق العطاس ية والعشائر الوطنيـة ، حـىت اإ

أ نيني بعمـد مـتعلام ، ويف لقـر حنره الامتمئ أ لقـاه ادلافـع ال بـوي يف املنغمسـني ا

متـام  مدى غري بعيد اكن خامتا كتـاب مـوله عزوجـل ، مث مـاذا ملـثم بعـد اإ

دراسة القرأ ن اجمليد ومعرفة الكتابة اخلطيـة غـري الإشـ تغال العلمـي واملـهنج 

لتقاط الفقهىي وغـري الفقهـىي  الثقايف ، ويف هذا الإجتاه اس متر س نوات يف الإ

ذا د وحريضة ودوعن واملشـهد وسـبعم م بـه يعـزت واها ، مث ماشـعر النـاس اإ

ىل الإغــرتاب اخلــاريج يف ســبيل الهجــرة العلميــة ، ويف  مبارحـة ال وطــان اإ

مدينة زبيد مكث مـدة درس فهيـا مـادرس عـىل علامهئـا يف خمتلـف الفنـون 

ىل ال  قاع احلرمية واكنت مكـة املسـ تقر بالظاهرة والباطنة ، مث شد الرحال اإ

ري الربيـة عليـه اشـاء هللا هل مـع الـرتدد اإىل طيبـة عنـد خـاها محيث جاور 
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ويف مرور أ عوام عليـه مكسـتعرها اسـت را معليـا ودينيـا الصالة والسالم ، 

مث انقلـب  جـر . فاضت معلوماته متفجرة فقها وحديثا وتفسريا وحنـوا وهـمل

ىل أ هم بوادي معد يف صورة رائعـة مـن العلـوم وادلينيـات والصـوفيات ،  اإ

زعمي ديين ورئيس صويف اكنت وعىل اصدار اش هتاره يف اخلافقني ابلبدائع ك

ال فراد وامجلوع من لك جنس ووسط متوافدة عليه مدى حياته ، املتتلمـذ 

ــذ  ــر ، متتلم ــر زائ ــربك ، والزائ ــربك مت ــ تادي ، واملت ــ تادي مس ، واملس

واملســـ تاري مســـ تاري ، ومـــن اجلـــيل أ ن يكـــون هل مســـ تك ر الشـــ يوخ 

 ري ومريديه أ ك ر .حبرضموت وا  ن واحلااز . كام أ خذ عهنم وأ خذوا عنه كث

ترمي والنـيب هـود دد اإىل حريضة واملشهد ودوعن و واكن كثري الرت 

ىل أ ن رش يه القضاء املربم مفارقا ادلنيـا سـ نة  ه 1279من اجلهة الرشقية اإ

اتبـوت وقبـة كبـرية مفتوحـة  ومدفنه برتبة معد أ شهر من لك مشهور وعليـه

ــواب ــرين يف لك وقــت وحــني . اهـــ ال ب ــواردين الزائ لخصــا مــن اتج م  لل

   ال عراس 

ــه يف مدحــه ولقــد صــنف  قصــائد كثــرية خنتــار مهنــا هــذه مريدي

 بن عيل بن شهاب : أ محدالقصيدة للحبيب عيدروس بن 

 يف الوادي كام صاعماشفت صاع   ارحــــــــقال اذلي ماهتنا نومه الب

 سالناالشاين برب يطه من العاذل ح   مر فاحضـــــــلنورالغزاةل والقنوره 

 اديــــــــــــاإىل حمم ترى مك راحئ ر  من يف الواديصاع به هللا يصلح 
 ده العطاســــعىل طريق الهداية ج  مك دل يف معد من حارض ومن ابدي

 منور القلب خو لثنني طاب أ صم  داعي اإىل هللا يف قوهل ويف فعم

 قاســـا مأ بو محد مل يزل ل هل الطغ  وادله عبد هللا الصمصام ما مثم
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ىل الغنا وانحرسان   عبد هللا مع الإخوان من فرقيت لنب  هذا وعزآ اإ

 غري الإحساس مش تاق لهيل وعزآ  كيف احتيايل ودمعي وعرب ش نآ ن

 نيــــول ثالثة يقع يف لك صوره ع  وليت شعري وجسمي ينقسم نصفني
ن اكن صار أ    زأ  أ سداسوفرحيت لو أ رى هيص جت  هن يسعني ربعة أ شخا واإ

 الشخص ال خر يقع يف معد ابلواديو   واحد بغيته يف الغنا عىل اولدي

 نوير الباطن النرباس أ محدعند ابن   داديـــويف اخلريبه  مي  لث أ ع

 يزامح القطب ذي هو يف اجلهة مشهور  وهومرسورويف ش بام اطرح الرابع 

 ط الفيصيل الراسودل معر بن مسي  محيد املساعي ذي ا هبا والنور أ محد
 سن يف امل نه فارسابن صاع ح عند   أ يضا ويف ذي صبح ابنطرح اخلامس

 ن يف حبوره قد وقع هل اكســهينا مل  واهر ما اها دارسجر فيضه البح

 يف العاللهد والسويريبني الغرف    البدلان يرتددوالسادس أ بغاه يف

 من لزم ابلساسري عبادهل ليت شع  عند اذلي نورمه أ زهر من الفرقد

ل  ــ واسآ ل اإ ــ ويعفو عنا مجيعا ذنب   هىي يوفقنا ملا يرضيهـــ  نا ميحيهـــــــــ

 ه العباســـــــحبرمة الهامشي من مع  ويرىض عنا رضاء برد عيش فيه 

 وال ل والصحب وال تباع وال نصار  ارــــعليه صلوا مع التسلمي وحض
 عافا مع ال نفاســاجلن والإنس أ ضو   عد الشجر واحلجر والرمل وال مطار

 متت القصيدة الفريدة لفض هللا فوه

وهذه قصيدة للحبيب أ محد بن محمد انضار قالها مدحية يف 

 احلبيب صاع املذكور ، قال ريض هللا عنه : 

 خلنا ابرعض املا ذي يف الشعب مقبل  لــــابرق الناد ذينا يف خمايم خي

 ات هتطلـــــمايه أ ل علينا دوب ال وق  لــ وتعجوانتظر ماجتيبه نفحة هللا
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 لــابطلق الشوف يف ميداهنا مرتع الب  ولــــرونق الزين يف مكة علهيا نع

 ـلـــــفاإن يف ساس مبناها محمد يفصـ  واخليول الصوافن لك خيال مشلك

 قل ذلي تعرف املعىن وخترج وتدخل  دلـــمن هدايته قنديل الهدايه يقن
ن ردت به سقط يف حبر ناج يذهل  ت هل عطت هل فوق ماهو مؤملمن بغ  واإ

ــ   لــتعتق املنطرح تدخم يف صايف الظ ذا انديهتا مامتـــــــــــ ــ مامتادى اإ  ـهلــــ
 ولـــــلتقى لنقا لحد علينا يطـــــــــ  فكه فذا حال مشلكو أ م مكه عىس 

 ـلــــيض لها تكوين وهللا لــمـــواملقا  ماتشوفني حال العبد يف حال مذهل

ــ وادع صاع بوادي معد يقبل     فادعها وادع أ بناها وصيح وضــول  يلـــ

 ـلــــــداعي هللا صوته ابجلالهل للجــ  ابن عبد هللا القطب الويل املدلـل

 ولـــــفاحس نوا خلوا انضار مييس حي  بلـــــ صورهللا وده يف فؤادي يبل 
 ـلــــــــواخلوامت تقع زينه وربك يسهــــ  لـــلهنا وهللا يعطي ويفضمن س يول ا

 قل ذلي حيملون الثقل عن لك مثقـل  ـفلـــــافتح الباب ماحد ومحمد يق

ىل الغري مرج  مه جامل السفر مجم وحننا حنمـــل  لــــمن جامهل معه ماهو اإ

 هلم لكــــــــــــــــهم دلدوأ هل والصحابه   والصالة عىل الشافع لنا يوم نقبل

ومهنم اخلليفة ال ول ، اذلي انعقد عليه الإجامع فاكن عليه املعول 

، اجلامع بني العمل والعمل احلبيب محمد بن صاع بن عبد هللا بن أ محد بن 

عيل بن حمسن بن حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس وليد معد 

فظ عليه القرءان احلكمي وتلقى ودفيهنا ، ترىب وهتذب بوادله وخترج به حف

لقا لقا وخُ عنه علوم ادلين وال دب ولبس منه مث انطوى فيه فصار هو خَ 

ىل اخلوا  والعوام فصار  وصوات ونطقا فآ صبح من الواصلني ، واكن حمببا اإ

ليه حبسب مادليه من الوسائل ل جل الإتصال به حىت  نسان يتودد اإ لك اإ
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اكن ذا أ حوال عظ ة ومقامات خف ة ، صار املثل ال عىل ل هل زمانه ، و 

اش هترت كراماته وعلت يف الولية درجاته ، وسارت بذكره الركبان وشهد 

ل  هل ال عيان ـ واكن فتوحه يف القرءان فال مير عليه حني من الزمان اإ

ويعمره حبزب من القرءان ، وقد أ كرمه هللا ابلطي يف التالوة فاكن يتلو 

ا اب هنار ، واكنت وفاته بعمد يف شهر شعبان س نة أ ربع خامتت ابلليل وأ ربع

 653/1ه . انهتىى ابختصار من اتج ال عراس 1318

وجتمعت فيه املعاين ومهنم اخلليفة الثاين ، اذلي قرت به العيون 

، اذلي اكن يف خالفة وادله عبد عزيزها الثاين ، اجلامع بني العمل واحلمل 

د بن عيل بن حمسن بن حسني والكرم معر بن صاع بن عبد هللا بن أ مح

بن معر بن عبد الرمحن العطاس وليد معد ودفيهنا ، ترىب بوادله ، واقتفى 

أ ثره يف وسائم ومقاصده ، فقرأ  عليه ولبس منه وتآ دب به حىت قرت به 

عني وادله يف حياته عىل صدقه يف ذكل بعد وفاته . ومن أ حواهل الغريبة 

ذا اب ت عنده الضيوف يآ يت بوعاء ادلهن من وحماسن أ خالقه العجيبة أ نه اإ

ا ويكبسها برفق حىت يآ يت علهيم زيت السمسم وللس عند أ رجلهم ويدههن

بآ مجعهم من غري متي  بني اخلادم واخملدوم والكبري والصغري والغين والفقري 

رمحة اهم من أ تعاب السفر . واكن من عادته أ نه يغطي الطعام اذلي يريد 

مث يدخل يده الكرمية من  ت ذكل الغطاء فيآ خذ تفرقته عىل احلارضين 

منه ما أ راد ملن أ راد همام ك ر ال خذون ، بقدرة من يقول لليشء كن فيكون  

ىل مجيع ال انم ، معتقدا دلى اخلا  والعام  ، واكن رمحه هللا تعاىل حمببا اإ

كرام  ليه قرى ال ضياف عىل اختالف ال صناف ، فقام ابإ ، قد حبب هللا اإ
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غاثة املنقطعني ، ومد سامطه ل هل ال رض ل من سبب معهود الوافدي ن واإ

 بل من خزائن الفضل واجلود ،

)حىك يل س يدي وش يخي الش يخ سعيد بن محمد الفقيه 

ه  أ نه مرة  1418ذي احلاة س نة  13العمودي املتوىف ابدلمام بتارخي 

ىل أ حد جتار معد ليسو  رسال بضاعة اإ قها اكن واحدا من جتار املالك يررب اإ

ومل يبقى عىل  ايف زورة احلبيب معر بن حسني العطاس واكن الوقت ضيق

ل أ وم قليةل ، فاتفق مع أ حد   أ ل العمودي املشاخيامجلاةل من موعد الزورة اإ

واذلي دلهيم جامل بتوصيل البضاعة اإىل معد وأ عطامه أ جرة مضاعفة 

اب هنار حىت فوافقوا عىل ذكل وأ خذوا البضاعة وواصلوا يف طريقهم الليل 

ىل يصلوا  معد يف الوقت املتفق عليه ، وفعال وصلوا معد حسب الإتفاق اإ

، وبعد أ ن سلموا البضاعة لصاحهبا واكن اهم من التعب واجلوع ما لمزيد 

عليه ، فاتفق رأ هيم عىل أ ن يذهبوا اإىل ماكن احلبيب معر بن صاع 

لوافدين ، العطاس ، وفعال ذهبوا اإىل ماكنه فوجدوا املاكن مغتص اب

يوزع ا متر عىل فدخل احلبيب معر وهوحيمل زنبيل وبداخم متر ، وبدأ  

دخال يده يف الزنبيل ويآ خذ حفنة مهنا ملء كفه وابتدا من ابإ  احلارضين

، واكن الش يخ العمودي يف الطرف ال خري من اجمللس ،  طرف اجمللس

ر بدون وبه من اجلوع ما لمزيد عليه ويالحظ توزيع احلبيب معر للمت

ن هذا الس يد يوز ع من غري أ ن يراعي قياس ، فقال يف خاطره اإ

يشء من ا متر ، فعندما وصل اإىل عنده  املوجودين وأ يقن أ نه ليبقى هل

واكنت أ خر ا متر فتآ كد أ هنا كرامة واكن يف أ خر اجمللس أ عطاه حفنتني 

 للحبيب املذكور . اهـ  (
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انهتىى  ه  .1336اكنت وفاته يف أ خر جامد أ خر س نة  

 665/1ابختصار من اتج ال عراس 

عـيل بـن  بـن أ محـدبن عبد هللا بـن  أ محدومهنم احلبيب محمد بن  

وليد معد ودفيهنـا تـرىب بن معر بن عبد الرمحن العطاس حمسن بن حسني 

بوادله وخترج بعمه احلبيب صاع بن عبدهللا ولزمه وخدمـه سـفرا وهتذب 

ىل اخلريبـة وأ خـذ اهـاعىل الشـ يخ  وحرضا وأ خذ عن علـامء عرصـه وار ـل اإ

ىل احلـرمني ابسودان ومجةل من م  أ محدعبد هللا بن  شامل دوعـن مث سـافر اإ

زيـين دحـالن والشـ يخ  أ محـدخذ اها عن ش يوخها ويف مقـدمهتم السـ يد وأ  

ىل ا ــ ن وأ خــذ اهــا عــىل الســ يد محمــد بــن  محمــد ســعيد اببصــيل مث ار ــل اإ

وأ قـام اهـا حـىت أ دركتـه  عبدالبارئ ال هدل مث عاد اإىل مسـقط رأ سـه معـد

يف قبة معـه  ه ودفن1318املنية وهو ساجد وذكل يف شهر شعبان س نة 

ـــ  ــني . اه ــركهتم أ م ــا ب ــع ولحرمن ــاس . رمح هللا امجلي ــن هللا العط ــاع ب ص

 646/1ابختصار وترصف من اتج ال عراس 

 بـن عـيل بــن أ محــدبـن عبـد هللا بـن  أ محــداحلبيـب حسـني بـن  

تـرىب وهتـذب  ن العطـاس وليدمعـد ودفيهنـا ؛بن معر بن عبد الرمححمسن 

ىل احلرمني الرشيفني لطلـب العـمل العمل حبرضموت بوادله وطلب  مث سافر اإ

الرشيف فعكف بآ م القرى مدة طويةل عىل طلـب العلـوم حـىت تضـلع مـن 

 بــن زيــين دحــالن وعــىل أ محــدىل الســ يد قــرأ  فهيــا عــ، منطوقهــا واملفهــوم 

سـعيد اببصـيل   الشـ يخ محمـد بـناحلبيب محمـد بـن حسـني احلبيشـ وعـىل

بوبكر بن عبـد هللا بـن طالـب العطـاس وأ خـذ عنـه مث ولزم فهيا احلبيب أ  

فتـاء فـانتفع بـه اجلـم الغفـري،  ىل بدله معد وتقدل وظيفيت التـدريس والإ عاد اإ
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معرفته وفضم أ صبح يف أ خر وقتـه املستشـار الوحيـد  لولرحجان عقم وكام

ل بعد  للشعب العطايس فاكن املناصب ل يفتتحان جلسة لالإصالح العام اإ

ذا اكن ال مـر يتعلـق  ىل بـدله معـد وحيرضـ عنـدمه لسـ امي اإ ليه اإ أ ن يرسال اإ

ابخلارج ، واكن ريورا عىل أ ولد السادة العلـويني حيـ م عـىل طلـب العـمل 

عـن الإهـامتم بآ صـوات املغـاين والسـامع وحيـ م ويوفهم عىل تركه ، ويهنامه 

دأ به حىت وافتـه املنيـة بعمـد ، اللهـم  العمل ، واكن هذاهامتم بطلب عىل الإ 

انرش نفحات الرضوان عليـه وأ مـدان ابل رسار الـيت أ ودعهتـا دليـه  اهــ نقـال 

 671/1ابختصار وترصف يسري من اتج ال عراس 

ومهنم بعمد أ يضا احلبيب عيل بن حمسن بن ش يخ بـن حمسـن بـن 

 ذريهتم معرفون هناك . بن عيل بن حمسن بن حسني . و  أ محدعبد هللا بن 

ومن ذرية احلبيب عـيل بـن حمسـن بـن حسـني حبجـر : احلبيـب 

 بن سامل بن معر بن محمد بن عيل بن حمسن بن حسني .  أ محدمحمد بن 

احلبيب محمد بن عيل بن حسني بن عيل بن حمسن بن حسني بن 

 ) بكرس املـمي وسـكون احلـاء همعر بن عبد الرمحن العطاس ساكن بدل محمد

وكرس املمي أ يضا وسكون الهاء ( حبصن ابقروان مـن وادي نـر ،  مةل امله

ل  اكن ريض هللا عنــه وأ رضــاه مــن العلــامء العــاملني املرشــدين لشــغل هل اإ

رشــاد الضــالني ،تع طلــب العــمل ابحلــرمني الرشــيفني عــىل  لــمي اجلــاهلني واإ

الش يخ محمد صـاع الـرئيس ومـن يف طبقتـه وجنـح يف طلبـه وأ تقـن جتويـد 

ىل ال ن الق رءان احلكمي وبذهل ل هل بدله  حىت أ ن قرأ ئهتم لتـزال مسـ تق ة اإ

سـامعها معارفـه اهـا بربكة مهته وصـالح نيتـه ، وهل وصـية منظومـة يعـرف 

 وعلومه وهذا نصها : 
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 عليمكوا بطاعة ادليـــــــــــــان   أ وصيمكواومعرش الإخـــوان 

ومكوا أ ن هتملوا أ وقــــــاتمك  يوما عىل مافــــــاتمكفتندموا   اإ

منا رن ة الإنســـــــــــــــان  ش بابه واخلرس يف التــــــــوان  فاإ

خوان   الطاعات للش بانما أ حسن   فاسعوا بتــــقوى هللا و اإ

 واذلكر لك حلظـــــــــة وساعة  وأ معروا أ وقاتمك ابلطـــــاعة 

 حرسة يف قربه تكن عليـــــــه  مفن تفته ساعة يف معـــــــره

 اف هللا حني أ كــــربــحىت أ خ  يقل اإين صغري أ صـــرب ومن

بليس  ــــــــــــفل مطموس ـوقلبه مق  فاإن ذاك رـــــــــــره اإ

 ومل يكن بعيـــــــــــــــبه بصريا  ل خري ف ن مل يتب صغريا

 فاجتـــــــــــننب لقرانء السوء  فاإن تبعت ســـــــنة النيبء
ن القــــــرين ابلقرين يقتدي  لك همتدي واخرت من ال حصاب  اإ

 تــــــزيد للقلب نشاطا وقوى  فصحبة ال خيار للقلب دوى

 تــــــزيد للقلب السقمي السقام  وحصبة اجلهال للقــلب معى

نســــان  من قبل أ ن يفـــــوتك الزمان  فتب اإىل مولك و اإ

 أ نظـــــــــــــــر بآ ي معل تلقاه  و أ هيا الغافل عن مــــــوله

ل ماسعى  أ ما علمت املوت يآ يت مرسعا نســـــان اإ  وليس لالإ
نسان من بعد ال جل ل اذلي قدمه من العـــــــمل  وليس لالإ  اإ

 مضيع الوقت كثري احلـــــــيل  طويل ال ملو أ بلس الناس 

 تس احلـــــاهلونومه يف الليل ب   هناره أ مضاه يف البطـــــــــاهل

 ابلعـــــــفو والغفران والشهادة   سامع الوصــــــية أ دع لنا و



85 
 

متت الوصية الفريدة وولهـا مـن وصـية لفـض هللا فـوه ، وهـذه  

الوصــية مــن املقــررات ال ساســ ية الــيت يــمت تلقيهنــا وحفظهــا للصــبيان يف 

نشادها يف اجملـامع الرمسيـة مل يتدائية الكتاتيب واإ افهيـا مـن احلـمك املدارس الإ

بترصف يسري  630/1واملواعظ والنصاحئ . اهـ ملخصا من اتج ال عراس 

 لتوجد دلينا معلومات عن اترخي وفاته . 

م احلبيب ال ديب انرش حامل رايـة العـمل والتعلـمي حمسـن بـن مهن

بن صاع بن محمد بن عيل بن حمسن بن حسـني بـن معـر بـن  أ محدمعر بن 

د اخلريبـة بـدوعن ال ميـن ودفـني مكـة املكرمـة ، عبد الرمحن العطـاس وليـ

طلب العمل حبريضة عىل احلبيب عبد هللا بن محمد بن عبد الرمحن العطاس 

ىل احلرمني الرشـيفني ل داء النسـكني  وأ خذ عن ش يوخ كثريين ، مث انتقل اإ

بـني احلـرم  اوزورة س يد الكونني ومكث مبكـة املكرمـة بقيـة حياتـه  مـرتدد

مكتبة الثقافة لنرش العلوم وتزويد الراربني يف العمل ابلكتب امليك ومعم يف 

النفيسة ، وقد نظم فهيـا قصـيدة راننـة احلبيـب ال ديـب والشـاعر املـؤرخ 

عشـ ية يـوم السـبت جبده  الشاطري املتوىف أ محداحلبيب محمد بن العالمة 

ه وصـفه فهيـا بوصـف نعجـز عنـه وتعتـرب 1422الثالث من رمضان س نة 

رت يف حقه من عامل جليل وهذه يه القصيدة املشار اإ هيـا أ كرب شهادة صد

 ننقلها برمهتا من ديوانه القطوف اجلنية : 

 فامي تقدم للــــــــورى وحمسن  احلق أ نطقــــــــنا بآ نك حمسن

 هو ظاهر يف كــــهنمك ومضمن  قدمت نورا للقــــلوب وللهنىى

 ى واجلهــــــاةل أ وهنفالعمل أ قو   همام أ تيت بقــــــــــوة أ وضدها

 البندقية والكــــــــــتاب املعن  وأ عز مامحل الفىت يف كــــــفه
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 للقارئني ثقافة وتفــــــــــــــــنن  فلتحيا مكتــــــــبة الثقافة أ هنا

 ابب العقول وماتلــــــذ ال عني  واها من ال مثار ماطـــابت ل ر 

 ورد هــناك وومسني وسوسن  زهر العلوم يفوح يف جنــباهتا

ن املؤسس صاع  اإ
1

 ــــــــني ـوجامهل حسا ومعىن بــ  هو صــاع

 ليست تبور ومل تكن تس هتجن  هذي جتارتمك أ عز جتــــــــــارة

 ـــــــنـوجتنبوا ما فيه رش يؤفــ  فتخريوا ما فيه نفع خــــــالص

 ـــــومه لميكنــــواجلاهلون علـ  فالعمل ميكن أ ن تسف هــواته

ــ   ولمك رأ ينا من كتاب لمـــــــع  نه خبيث من ــ مغر وابطـــــ

 وكذاك يش تغل املضل ال رعن   صاحبه السموم خفيةقد دس 

 ال مدنــــدنـــواللك يف هذا اجمل  وال مر مكشوف ول فاكــموا
 و املثـــخنـحييا اها الإسالم فه  واس تك روا أ يضا من الكتب اليت

 ممن به كـــــــــفروا ومل يتدينوا  الطعن فيه من بنيه وتــــــــارة

 ا أ ثنت عليــــك  ال لسنــولطامل  وحمسن كل يف القلوب حمـــبة

 عدنــطابت شامئلمك وطاب امل  اجملد فيك طريفه وتلـــــــــيده

 فاخلري يف بيت النبوة  يكــــمن  هذا مل يكن مس تغرابوالوصف 

ن ال  ؤمنـواها يقــــر ويس تجيب امل  وراثة س نة معروفـــــــــةاإ

 ؤمنـوال ل وال تباع صىل املــــ  وعىل أ بيك املصطفى وحصابـه

                                                 
1
هـ  ودفيهنا ومؤسس دار 1338هو الش يخ ال س تاذ صاع محمد جامل وليد مكة املكرمة عام  

هـ 1411ذي القعدة  25الثقافة للطباعة ومكتبة الثقافة مبكة املكرمة ، تويف مبكة املكرمة يف 

 ودفن اها .  
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متت القصيدة الفريدة ويه اكفيـة شـافية ، تـويف احلبيـب املـذكور 

 ودفن اها .  1413مبكة املكرمة فا ة حمرم احلرام س نة 

بن سـامل  بن محمد ال نم بن علوي بن محمد   أ محداحلبيب البقية   

 واهـا تلقـى تعل ـة وليـد حريضـة بـن حمسـن بـن حسـني . بن عيل  أ محدبن 

ىل احلـرمني الرشـيفني ل داء النسـكني وزورة سـ يد الكـونني وأ قـام  وسافر اإ

ــه وأ ولده  خوان ــا ل هــم واإ ــت هللا احلــرام ومرجع ــاورا لبي ــة ر مبكــة املكرم

 امي اها مع أ ولده متع هللا حبياته . وعشريته من أ هل بدله وليزال مق
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 املتوىفالعطاس   بن معر بن عبد الرمحناحلبيب طالب بن حسني  

 هـ  1210ضة حبري

منترشون حبريضة ودوعن ابلرش يد ونر وجاوه  تهذري  

 .  واحلرمني وهجور

ر بن عبد هللا بن طالب بن حسني مهنم احلبيب الشهري أ بوبك 

ترمج هل الس يد عيل العطاس وليد حريضة ودفيهنا  بن عبد الرمحن بن معر

يف كتابه فيض هللا العيل يف ترمجة  امل بن سامل بن الش يخ أ يب بكر بن س

 :  خنترص مهنا نبذة يسرية مطوةل 

هو احلبيب مريب السالكني ابهلمة واحلال ، ومبلغهم بنظره 

ىل أ عىل مراتب الرجال أ هل ا لكامل ، ش يخ من ل ش يخ الرتوق والإكسري اإ

هل ، وأ ب من ل أ ب هل كام هو من صفة هذا الإنسان الاكمل خليفة هللا 

ورسوهل مولي وويل نعميت ، القطب الغوث الفرد اجلامع ش يخ الإسالم 

وبركة املسلمني خفر ادلين أ يب بكر بن عبد هللا بن طالب بن حسني بن 

ىل أ خر النسب .بن عبد الرمحن معر  ودل ببدل حريضة عام  العطاس . اإ

ل النشآ ة ست عرش ومائتني وأ لف جهرية ، ونشآ  اها عىل أ مكه 1216

لرشيف الصفي العفيف عبد هللا ، وقرأ  القرءان  ت نر وادله الس يد ا

ىل ا  ن بزبيد وأ قام  العظمي عىل أ حسن قراءة ورحل لطلب العمل الرشيف اإ

نتفاع  وجاور ابحل رمني الرشيفني مدة وج اها مدة لطلب العمل والنفع والإ

با فعززت ء تكل اجلهات كام قيل : ذللت طال نات كثرية وأ خذ عن علام

هل ابنه مطلواب ، ودخل بر نم أ ي أ فريقيا الرشقية بندر هرر . وقد ترمج 

عبد هللا بن أ يب بكر ترمجة وافية خاصة يف كتاب سامه حالوة القرطاس 
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مثانني ومائتني وأ لف ودفن وحده و ه 1281وجواهر ال نفاس . تويف س نة 

يف اجلانب الرشيق العطاس داخل قبة جده احلبيب معر بن عبد الرمحن 

رمحه هللا رمحة ال برار وأ سكنه اجلنة دار القرار ولحرمنا بركته أ مني . وقد 

ىل الرتمجة  ضافة اإ ترمج هل يف كتاب فيض هللا العيل وكتاب اتج ال عراس اإ

بيب عبد هللا بن أ يب بكر مفن أ راد املزيد اخلاصة به اليت مجعها ابنه احل 

وهذه قصيدة قالها فيه الش يخ عبدهللا بن امحد فعليه ابلرجوع اإ هيا . 

 ابسودان ننقلها هنا ترباك وتيامنا اها ، قال ريض هللا عنه : 

 ومن هلم الناس اقتدوا يف الطريقة  ريق ال مئةــــأ و مثل سادات الط

 تار يف حسن سريةــــ هم سنن اخمل ـ ل   رتهــ ومن هلم ال  ر شاعت وأ ظ 

ــ وقد قال همدينا عليه صالت   روح والتسلمي يف لك ساعةــمع ال  ناـــ

 وم الهدى والصاحلات املنريةـــــعل  مهوا سفن ل هل النااة حبورها

ــ اها يرتقي فوق الطباق العل   يتــــأ بوبكر من عزت مطالبه ال  يةــــــ

ىل املنتقى ذي املكرمات العظ ة  رضا ــأ بوه عفيف جده طالب ال  اإ

 وجود وحفةـأ ضاءت بس يطات ال  بنورهحسني أ بوه القطب مشس 

 وم الرفيعةــــــــــبلك مقامات العل  رتىب عطاسمعر رأ س أ هل القطر 

 وب السق ةـــــــلواحقها تشفي القل  سآ لت رعاك هللا عن رحي تنايل

 فؤاد بصبوةــــــــــــــفاء ملعتل الش  نعم س يدي روح الوصال وروهحا

ىل عامل ال  رتاث وزينةــــــــــوشغل بآ نواع ال  ا اها من فناـــدنيا ومــــاإ

ذا هبت ال رواح من جانب  ــ وأ هدت ل   العالاإ  هذا القلب صفو انبةــ

 ور امحليدةـرىض هللا من لك ال م  سعى اجلسم وال راكن منه للك ما

 دنيةــــــــــومل يلتفت عن شآ نه ابل  نان طريقةوساد عىل مثل الس  
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ــ ول ابذلي فتنوا بدنيا دن   ةــــــحقيقهتا اكل سن أ وطيف نوم  يةـــــــ

 ةــــــوغابوا عن العقىب جبهل ورفل  مساكني قد فتنوا بظل ضاللها

ــ وابعوا عزيزا ابقيا دامئ ال   ني ومشتتـــــــــــــبفان رذيل ه  بقاــــ

 ةـــــــــــاإىل طلب العليا جبهد ومه  ةــــــيدي شد الإزار بعزمفياس  

 ةــــــــشهري ومرشوح بكتب ال مئ  فضلهمورس يف طريق القوم من اكن 

 دي من التقصري أ ونقص ومصة ــتع  ارمه ولـــــــــتتبع لها واقف ل ث

صالح مل  ري مقرصـترى أ نمك يف شآ ومه ر  يرةا يف الرس ـــــــــحبق واإ

ــ وكن اتبعا خري ال انم وحص   ةـــــــعليه صالة هللا يف لك حلظ  بهــــ

 روح ال حبةـنس مي الصبا أ هدى ل  مع ال ل وال حصاب والتابعني ما

****** 

متت القصيدة الفريدة اليت من نوعها وحيدة فرمح هللا من قالها 

 ومن قيلت فيه ولحرمنا بركهتم يف ادلارين أ مني . 

بن عبد هللا بن طالب بن احلبيب عبد هللا بن أ يب بكر ومهنم  

ودفني  ه  1253وليد حريضة  العطاس بن عبد الرمحن بن معر  حسني

ترعرع يف نر أ بيه وترىب به وحصبه يف سفره وحرضه وتلقى عنه بدلة ترمي 

وعن معه الورع طالب بن عبد هللا وغريه من ش يوخ وعلامء عرصه 

ىل ا حلرمني الرشيفني بعد وفاة وادله للحج والزورة وش يوخ وادله ، سافر اإ

بن زيين  أ محدوأ قام اها حنو س بع س نني يتلقى العمل عن علامهئا مهنم الس يد 

ا حالوة القرطاس وجواهر وأ لف رساةل يف ترمجة وادله سامه دحالن ،

 اليت حفرها ولكنه مسادا جبانب البرئاكن وادله انوو أ ن يش يد  ال نفاس .

يرشع يف البناء فقام املرتمج هل مبا نواه وادله فسافر اإىل  تويف قبل أ ن
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أ ندونيس يا جفعل يرسل ال موال بواسطة احلبيب عيل بن محمد احلبيش 

وأ ولده احلسني وأ يب بكر وطالب وابن أ خيه سامل بن محمد بن سامل لبناء 

املساد حىت مكل ، وأ وقف مال جزيال عىل املساد للعامرة واملاء وغري 

ندونيس يا اإىل حريضة ابملصلني . مث عاد بعائلته من أ   ومازال معموراذكل ، 

ىل ترمي وأ قام اها حىت وافاه ال جل ، هل من ال بناء مثانية أ س هنم حسن  مث اإ

هللا وأ صغرمه الس يد العالمة سامل ة والسرية املرضية احلسني بن عبدالني

ودفن جبوار مي ة وادله، تويف الس يد سامل برتبن عبد هللا املولود بعد وفا

 مدفن الفقيه املقدم والعيدروس ال كرب . اهـ مشس الظهرية

بن عبد هللا بن أ يب بكر بن عبد هللا بن طالب بن احلبيب سامل   

اكن سـ يدا  حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس وليـد حريضـة ودفيهنـا

 ، تويف حبريضـة يفصلحاء وحيب اخلريفاضال جليال نبهيا ، يعظم العلامء وال

  ه 1295شهر ربيع ال ول س نة 

يد ول  بن عبد هللا بن طالباحلبيب محمد بن سامل بن أ يب بكر  

با ، فنشآ  وترىب يف نر ه ، تويف وادله وهو يف نر الص  1293حريضة 

كر وجده الس يد الورع طالب بن معه العارف ابهلل عبد هللا بن أ يب ب

وعن علامء حريضة  هللا بن أ يب بكر وشب  ت رعايهتم وعهنم تلقىعبد

ىل  أ محدمهنم احلبيب  بن حسن العطاس وغريه ، وملا اش تد اكهم ذهب اإ

ترمي وسيئون وأ خذ عن علامهئا مهنم احلبيب املفيت عبدالرمحن بن محمد 

املشهورواحلبيب عيل بن محمد احلبيش وغريهام ، وحاز قصب الس بق عىل 

هللا بن عبدجده أ بوبكر أ قرانه ، مث قام بنرش ادلعوة يف وادي معد كام اكن 

احلبيب أ بوبكر يرتدد اإ هيا حىت شاخ . توىل التدريس حبريضة مبساد جده 
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كام أ قام التدريس العام ) الروحة( لك مساء مع بن عبد هللا بن طالب 

أ بناء معه السادة أ يب بكر بن عبد هللا وعبد هللا بن محمد بن عقيل وحمسن 

العابد ليفرت عن ذكر هللا كام بن علوي أ ل العطاس . واكن هذا الس يد 

اكن هل أ عامل ابهرة يف اإصالح ذات البني والتوفيق بني املتخامصني معوما 

وعىل اخلصو  بني القبائل محةل السالح عندما تندلع نريان القتال وتطلع 

صح والتوجيه حىت أ سلوبه اخلا  ابلنبقروهنا . وهل يف ماكحفة الراب  الفتنة

م فاستتااهم وتركوا مااكنوا يزاولونه ، وكذكل عن رهي رجع أ حصاب الراب

ىل العبادات والصلوات حىت  اكنت ادلعوة اليت انهتجها يف العامة للعودة اإ

 لقد بنوا مساجد بعد أ ن تآ ثروا بنصاحئ هذا الس يد رمحه هللا وأ رضاه .

ه ودفن اها ، اللهم انرش نفحات الرضوان عليه 1382تويف حبريضة س نة 

 اليت أ ودعهتا دليه .  وأ مدان ابل رسار

 ليكون فهيم متعة املمتع  وبقية يف العرص مهنم معروا      

بـن أ يب بكـر بـن عبـد احلبيب البقية عيل بن محمد بن سـامل  مهنمو 

تـر  وهتـذب بـوادله  ه 1333س نةهللا بن طالب العطاس وليد حريضة 

وهــو املرجــع  ، وقــرأ  عليــه الكثــري مــن الكتــب وأ خــذ عــن شــ يوخ كثــريين

تآ تيه الوفود من العلامء وطلبـة العـمل يهنلـوا مـن معينـه ال ن لسادة العلوين ل 

   وذريته مق ني حاليا حبريضة ومكة املكرمة .متع هللا حبياته ،

بن عبد هللا بن طالب أ بوبكر بن عبد هللا بن أ يب بكر احلبيب 

ه ترىب 1282حريضة س نة يد مسي جده ول بن حسني بن معر العطاس 

ه وجده احلبيب طالب بن عبد هللا وأ خيه ال كرب حسني  ت كنف وادل

بن عبد هللا، تلقى العمل عن علامء ترمي وسيئون واكنت هل ماكنةيف اجملمتع 
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عند ما انترش  هلمفن أ عامحبريضة وهل اليدالطوىل يف اصالح ذات البني . 

تقي مرض امحلى ومع مجيع دور حربضة حىت مل يعد يس تطيع أ حد أ ن يس  

قام هذاالس يد وشد مزئره وس ىن ابلبقر فضال عن الطهور ،  ماء للرشب

من برئ جده أ يب بكر وأ خذ يطوف عىل مجيع بيوت حريضة وضواحهيا 

قضاء حاجاهتم وقد يتربع به من ابملاء للساكن دارا دارا هذا جبانب ما يقوم 

من جيبه حلاجات من حيتاج اإ هيا ، هذا مع حمافظته عىل مجيع الصلوات 

ىل احلبيب أ يب بكر ومواساته الفقراء وعطفه عىل ابملساد امل  نسوب اإ

 ه 1359أ رحامه ، تويف حبريضة عام 

ومهنم حسني بن عبد هللا ) املتويف ابلرش يد ( بن عيل بن  

 حسني بن عبد هللا بن طالب بن حسني . 

) املتوىف ابملالك ( بن طالب بن  أ محدومهنم محمد بن حسني بن  

 ب بن حسني . حسني بن عبد هللا بن طال

ومهنم أ يب بكر بن طالب بن حسني ) بدوعن ( بن طالب بن  

خل .   حسني بن عبد هللا اإ

) جاوه الصولو  أ محدومهنم احلبيب حسني ) مكة املكرمة ( بن   

 ( بن حسني بن أ يب بكر بن عبد هللا بن طالب بن حسني . 

ن احلبيب سامل بن طالب بن عبد هللا بن ايب بكر بن عبد هللا ب 

طالب بن حسني بن معر العطاس وليد حريضة ، واها نشآ  وطلب العمل 

ىل قرية  ىل ترمي وتزود من علوهما املنطوق منه واملفهوم وتردد اإ وار ل اإ

نرسه بدوعن ودرس يف الرابط اذلي أ سسه حمب العمل الش يخ العامل 

 ابمساعد .  أ محدالعامل 
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ب بن هذا ماتيرس لنا من معلومات عن ذرية احلبيب طال

ل فهم الكثري ومن أ راد التوسع فعليه بكتاب حالوة  حسني بن معر  واإ

القرطاس يف مناقب احلبيب أ بوبكر بن عبد هللا بن طالب وكتاب اتج 

ال عراس يف مناقب احلبيب صاع بن عبد هللا العطاس ففهيام شفاء العليل 

 . 
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  عقيل العطاس بن عبد الرمحن بناحلبيب حسن بن حسني بن معر 

 هـ (1150املتوىف حبريضة 

من ذريته السادة املعروفني ) بآ ل املثىن ( ذريته منترشون  

 حبريضة واحلااز وجاوه والهند . 

مهنم احلبيب املزتود الناسك املتعبد واملعروف حباممة املساد 

الرمحن بن حسن بن احلسني بن معر بن عبد محمد بن عيل بن حسن املثىن

حامل  ودفيهنا ، اكن صاحب مشهد واسع ومن د حريضةالعطاس ولي

الرشيعة ونواب احلقيقة فال شك أ ن هل ال خذ التام والصحبة الاكمةل بعلامء 

سافر اإىل احلرمني ل داء  عىل ذكل ثناء أ هل عرصه عليه ، قطره كام يدل

النسكني وزورة س يد الكونني ولقي جامعة من علامهئا وصلحاهئا وهل سفينة 

سامها اخليشة قيد فهيا كثريا من الشوارد وحشا فهيا رضواب من  فط يده

الفوائد مما ميثل للناظر حياته العلمية والعملية ، واكنت هل اليد الطوىل يف 

عمل مساحة ال رض واخلربة التامة بش ئون احلرث والنخل ، فاكن أ هل بدل 

) أ ي حريضة وغريمه يس تعينون به يف قسم الرتاكت وتعديل أ مثان املال 

الضياع ( والنخل ـ كام انه أ مني الفاكاكت ؛ أ ي ل مثان بيع العهدة املعروف 

حبرضموت وغريها حىت اكنت جتمتع عنده أ لف من الرولت فيؤيت لك 

ذي حق حقه يعمل ذكل لكه احتسااب لوجه هللا وخدمة لوطنه ، واكن 

ذاعدل قسمة يشء من ذكل اب لق ة من زودة ورعه واحتياطه يف دينه أ نه اإ

ن أ ىب منه أ حد الرشاكء اهذا: يقول للرشاكء  ا عن فهويل ، وبذكل تكون  اإ

قسمته يه العادةل املرضية ، ومن مم اته القيومية أ نه اكن شغوفا ابلعبادة 

ل لرضوروت احلياة وعىل ال خص يوم امجلعة  مالزما للمساد ل رج منه اإ
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هل الساعة ال وىل لعدم فاإن املالئكة تكتبه فيه قبل أ ن ترى هصه من أ  

من ذي احلاة  25ختلفه عن تكل الساعة الرشيفة . تويف يوم الإثنني 

 ه1315س نة 

مهنم ابلهند احلبيب سامل بن حسني بن عبد هللا بن حسن )  

 املتوىف ابلهند ( بن عبد هللا بن حسن بن حسني . 

هـ ( بن  1345بن علوي ) املتوىف ابلهند  مش ومهنم احلبيب ها 

 د بن عيل بن حسن ) املثىن ( بن حسن بن حسني بن معر . محم

) املتوىف مبكة ( بن عبد الرمحن بن عيل  أ محدومهنم عبد هللا بن  

 بن محمد بن عيل بن حسن ) املثىن ( بن حسن بن حسني بن معر .

 معر بن عيلالصفي الصويف الفاضل العامل العامل  ومهنم احلبيب  

ثىن بن حسن بن حسني بن معر بن عبد بن محمد بن عيل بن حسن امل 

ىل احلرمني الرشيفني وأ قام ابملدينة  . حريضةالرمحن العطاس وليد  سافراإ

وسريمه طالعة كتب السلف اكن شغوفا مباملنورة راورا للحرضة الرشيفة و 

، ويف مقدمهتا كتب احلبيب عيل بن حسن العطاس حيث اكن مولعا اها 

 ر القرن الرابع عرش الهجري . تويف ابملدينة املنورة يف أ واخ

بن محمد الهادي بن عبد الرمحن بن عيل بن  س يد عيلومهنم ال  

وليد محمد بن عيل بن حسن ) املثىن ( بن حسن بن حسني بن معر 

 . حريضة واملقمي حاليا ابخلليج من ال مارات العربية 

بن عبد الرمحن بن عيل بن محمد  أ محدومهنم الس يد عبد هللا بن  

بن حسني بن معر املعروف ابلربيد املثىن بن حسن يل بن حسن بن ع

 وأ ولد حبريضة والسعودية وهلم شغف بطلب العمل .   
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احلبيب معر بن محمد بن حسني بن محمد )  ومهنم جباوه ابلكنقان  

هـ ( بن حسن  1223بن حسني ) املتوىف حبريضة  أ محدابعرايق ( بن 

 بن حسني بن معر . 
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 بنبن عبد الرمحن بن عقيل معر بن حسني بن معر احلبيب 

يف شهر شعبان املتوىف بنفحون وهل زورة س نوية العطاس عبد الرمحن 

 أ سسها احلبيب حسن بن عيل بن حسن العطاس صاحب املشهد .

ذريته بنفحون وجاوه والهند ، مهنم احلبيب معر بن عبد هللا بن   

 معر بن حسني بن معر . معر بن عبد هللا بن حسني بن 

بـن معـر بـن عبـد  ) القبـة ( املنصب حمسن بن أ محدومن ذريته  

هللا بن حسني بن معر بن حسني بن معر بن عبد الـرمحن اكن رجـال كرميـا 

فاضال ساعيا يف اإصالح ذات البني حمبا للخري ؛ تويف جبده يف الثامن مـن 

مبكـة اللمكرمــة ه ودفــن مبقـربة املعــالة 1433شـهر رمضـان املبــارك سـ نة 

 وحرض تشييع ج نه اجلم الغفري . 

) القبة ( بن محمد بن معـر بـن عبـد  أ محدالس يد حسن بن ومهنم 

 . رجال فاضال كرميا هللا بن حسني بن معر بن حسني بن معر 

 ) لتوجد دلينا معلومات اكفية عن ذرية املذكور ( 
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 اكن عطاس ال بن عبد الرمحناحلبيب محزه بن حسني بن معر  

ماما فاضال وس يدا جليال  وهتذب بوادله وأ خذ عن عاملا انساك ترىب و اإ

 احلبيش ، ترمج هل زين ن واحلبيب أ محد بالش يخ عيل بن عبد هللا ابراس 

ابخلريبة س نة  تويفيف فيض ال رسار للش يخ عبد هللا بن امحد ابسودان  

هللا  جبوار مساد الش يخ عيل بن عبد وبنيت عليه قبة  هـ  1211

 . نقال عن الشجرة بزودة . اهـ  ابراس 

بن محمد بن حسن بن عبد هللا بـن محـزه  أ محده احلبيب من ذريت 

لب العمل وليد اخلريبة بدوعن ال مين ودفني بدل معد طبن حسني بن معر . 

ىل العطاس معد  ، أ خذ عن احلبيب صاع بن عبد هللا و حبرضموت  سـافراإ

ـيفني احلــرمني  ىل جــاوه ل داء الن الرشـ ســكني وزورة ســ يد الكــونني ومهنــا اإ

وسكن بتاوي)جاكرات ( وبىن اها مساده وزاويته املشهورة بزاوية بن محـزه 

ه ل نه اكن يعتكف اها وخرج اإىل حرضموت وزار فهيا املآ ثر  1294س نة 

 1304ووافته املنية حال وصوهل اإىل معد وذكل يف شهر ربيع ال ول س نة 

وذريتـه بعمـد يب صاع بن عبـد هللا العطـاس يف قبة ش يخه احلب ه ودفن 

  514/2. ترمج هل يف اتج ال عراس ودوعن اخلريبة وجاوه 

 ) هذا ماتيرس دلينا من معلومات عن ذرية املذكور (
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 املتوىف حبريضةالعطاس  بن عبد الرمحناحلبيب عيل بن حسني بن معر  

 هـ  1165

الصـويف التقـي املعمـر  هو احلبيب العـامل العالمـة والبحـر الفهامـة 

ل نـه معـر طـويال حـىت انف وأ حد ش يوخ س يدان احلبيب عيل بـن حسـن 

، وأ عانـه عـىل عىل املائة س نة ، فـآ درك احلبيـب عـيل بـن حسـن ومظهـره 

أ خذ عنه احلبيب عيل بن حسـن أ خـذااتما وتـردد لزورتـه ذكل ووازره ، و 

قامته ابملشهد ؛  ذا دخل  اإىل حريضة بعد اإ حلبيـب عـيل عـىل جـده اواكن اإ

يقبل يده وقدمه ويكرر ذكل مرارا مث يقـول  اإين ل جـد  بن حسني املذكور 

معـر ، واحلـال أ نـه  بن رحي يوسف يعين بذكل ش يخ فتحه احلبيب احلسني

ل احلبيـب مل يبق أ حد يف ذكل الوقت من أ ولد  احلبيب احلسني بن معـر اإ

ســن عــيل بــن حســني املــذكور ، وصــارت بينــه وبــني احلبيــب عــيل بــن ح 

الـرب  املذكور ماكتبات شائقة وأ شعار رائقة ولكهـا تـدور حـول املعاونـة عـىل

} ولســوف والتقــوى وا متســك اهــدي اخملاطــب بقــول البــارئ جــل وعــال 

املذكور وأ خاه  احلسني مفن ذكل أ ن احلبيب عيل بن يعطيك ربك فرتىض {

حسني املشهور وقع بيهنام سوء تفامه عـىل ترتيـب بعـض  احلبيب حمسن بن

حسـن حـال  لصدقات ، أ ي ال وقاف حبريضة ، فلام عمل احلبيب عـيل بـنا

ــن حســني يزهــده يف  أ رســل كتــااب وقصــيدة محينيــة جلــده احلبيــب عــيل ب

عىل دوام ما اكن بيهنام من الصفا والوفـا  التدخل يف ش ئون ال وقاف حرصا

مهنـا قـوهل بـرد هللا  عليـه ،، وخوفا من توتر العالقات بني جديه العزيزين 

 راه وجعل الفردوس ال عىل مس تقره ومآ واه : ث
 وصف الصاحلني املرشفنصاف فان الإ   نفسك أ نصفوعيل بن حسني أ وصيك من 
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 كد نفسك وقوضهابصوطه ودفدف  الصفا منه واررفوانت  بر عىل رشب 

 وفا لك مقنفواصربي واجربي واقين   جدي عىس شفقل لها قل لها ونفس 

 الها خفـوامحيل بآ فة ادلنيا وابثق  طف امللطفبلوادفعي ساية املآ يس 

 تنق  يف نل سواقها ما يوقف  رفـــفاهنا جازعة مثل النس مي املرف
 اكفية وافيه ما مثلها قط واقطف  حتف لك حمتففهيا واقر وسني ذي 

ــ خلها ل هلها ومك ل   وال وقاف جتحفواحلذر تقرب الصدقة   ها من ملقفـــ

 فاهنا س يف قاطع للمصانع هيدف   ويه مس حيتفحاس بني اهنا مغمن
 واخربت يف عواقهبم بنا عايل الرف  منازل تصفصفمك دحت من دول وامست 

 لتقول انناابسمل وابحزم وابعف  مابدا حد قراها وانثىن غري مطرف
 فان احلزم ذيب املطرفلزم احلزم   فان من سار يف ال خواف لبد يسعف

 خذ لها لوح وانقلها ويف جندها شف  عيل وبن يوسفوذه قصيدة فريده 

 فاهنا كزن كل من لك ماشيت ترصف

قـوهل  ثلها عىل قافيهتا وشـلكها ،بن احلسني مب عيل فآ جابه احلبيب  

 نور هللا رضحيه ، ونور بنس مي الرضوان روحه : 

 واذلي من جواهر معدن العمل تغرف  مرحبا مرحبابك ولرشيف املعــرف

 ل ختيل خلل خل املعاب ترنف  السلب واحلم الصفبن حسن شل وعيل 
 اهاخفواجهتد يف صالح العام وامحل   كن معي حسب ظين فيك عالصرب طنف 

 راريه تعزفو اذلي مهتك وادي   واحمتلها عىل حاكل ومن ماكل ابف

 و اذلي لك حبه من مذاريك تلف  احلزر يذرف ىلروط مايعترب زايد ع

 تقحم وتزلفنصاف دوب النفس وين الإ   أ نصفي قلت يل أ وصيك من نفسك و اذل

 مايه أ ل بليه دوب يف القيد ترسف  غري ما اتبع هواها يف جفاها ملكف
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ن تبا عمل مين ل جل تدرى وتعرف  ايه ول ان مرسفــــابنبني كل الغ  واإ

  خللق مرشفاما معي غري عفوه يل عىل   ابحلفرار ـقظرف قامئ خيل من بعد الإ 

 بيد املرصف ت ال قدار والترصيف   سري بني الرجا واخلوف يف سري يقطف
***** 

ىل احلبيــب عــيل بــن ومهنــا هــذه القصــيدة الفريــدة الــيت أ رســل   ها اإ

بقــوهل : هــذه القصــيدة  املشــهدحســن وأ ثبهتــا يف كتابــه املقصــد اإىل شواهد

لينا الوادل عيل بن حسني بن معـر العطـاس ، أ رسل وهـو أ سـن اليـوم  اها اإ

من اكن من السـادة أ  ل العطـاس بـل مـن غـريمه مـن أ ل أ يب علـوي أ هـل 

الساس القـوي ، وهـو اليـوم يكيـل يف عرشـ املائـة ، وهـذا لفظـه : هـذه 

ــن حســني  ال بيــات مــن العبــد اذلليــل رايج عفــو مــوله الوكيــل : عــيل ب

ىل الودل العزيز عيل ابن الودل حسـن ابـن الصـنو عبـد هللا  بـن العطاس ، اإ

 حسني العطاس ، هذا حبسب الطاقة : 

 شيباهنا والنسول زوارها أ رشاف من  وهل العقول الغيوار وقفةكام مايش 

 اخللق مثل الس يول وادي تشوفمن لك   واخليول ادلول واهل اذلللومن مجيع 

 تعمهم رمحة الباري حبسن  الشمول  يع القبولـــ للجم  عىس مع امجلع حيصل
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 ما لون اخللف لتقولأ هل السلف   مجع  اخلالئق يزول ومنوالرش منا 

ن أ هكل   عندك جامل  امحلولشف رجال ال ثقال   الشيبان عندك حلولورأ سك اإ

ن   لي عالفصولقطعه  بن حسن لوزلف عل  صايف دوى للنحول عسلمازلف هو واإ

ل يزيد وتطلب من  ولبدا مال من جوده ورام النكول  ـزلته   الفحولـــاإ
 نا جباه الرسـولــــ وخمتها و هللا ارمح   ادلخول يعرف خمارجه يف ال حوال قبل

 وتعطي أ هل القلوب الصافية لك سول

ذريته منترشون حبريضه ودوعن ابلرابط وصبيخ واخلريبـة ونـر 

 واحلااز وجاوه والهند وهجور وس نقفوره . 

بن عيل حسني بن معر بن عبد  احلبيب جعفر بن محمد مهنم 

. عالمة عظمي ومرشد كبري وزعمي ديين جليل ، وصويف  رمحن العطاس ال

مشهور ، هل أ ثره العلمي وادليين والإجامتعي . مودله مبدينة حريضة يف 

 العمر لكه منذ أ وم الطفوةل . قىض ه من الهجرة واها  1142أ جواء عام 

ويف ررى حياته احلافةل نشاهده غري خارج عن ادلوائر العلمية  

وفية عىل أ نه قد تلقى علومه وصوفياته عىل ش يوخ حريضة وكثريين والص

غريمه اكلعالمة الس يد حسن بن معر بن عبد الرمحن البار والعالمة 

، غري أ ن ش يخه بدوعن الش يخ محمد بن وسني ابقيس صاحب حلبون 

فتوحه  حسن العطاس صاحب املشهد اكن ش يخ العالمة الس يد عيل بن

الظاهرة والباطنة ، كام لزمه مالزمة اتمة مبتدأ  وعليه خترج يف العلوم 

 شآ نه العلمي . 

مع ش يخه احلبيب عيل بن حسن أ وم هتذيبه مالحظات هل واكن 

ودقائق ، مهنا أ ن هللا أ كرمه ابذلاكء الفطري ورسعة اذلاكرة فاكن أ ول من 

 هليب يف حاةل ادلرس حال القاء احلبيب عيل ال س ئةل عىل مريديه كام أ ن
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 حيمل أ ول سائل عند متشااهات املسائل فاكن ش يخه احلبيب عيل يكون

كبيضة امحلامة لرتويض احلبيب جعفر املذكور  يف حمفظة كتبه نربة صغرية

ىل احلبيب جعفر  ذا جلس احلبيب عيل لدلرس أ لقا تكل احلجرة اإ ، فاإ

ذا أ راده  احلبيب جعفر ولعلها يف فيه  متنعه من الالكم ، فيآ خذها فاإ

 ها منه . وقد أ حسن احلبيب عيل بنيتلكم اس تعادعيل يقرأ  أ و احلبيب 

حسن تآ ديب احلبيب جعفر املذكور وأ حبه وقدمه عىل أ قرانه وزوجه ابنته 

الرشيفة العفيفة سلمى . وهل املآ ثرة العظ ة ويه داره حبريضة واليت لتزال 

ىل ال ن ومعمورة .   ابقية اإ

قا  مة ابملشهد متتلمذا ويقول العارفون أ نه كثري ما يطيل الإ

ومقتدو حىت اكن صورة هل يف علومه ودينياته وصوفياته وأ خالقه مكتآ ثر به 

تآ ثرا ابلغا وما برح يف معيته حىت فرق امحلام بيهنام ، ومن حينئذ برز 

 للناس مبش يخته العلمية ورئاس ته الصوفية وزعامته الإجامتعية . 

يف حريضة ووادي معد والواقع أ نه هل تالميذ بعديد وافر لس امي  

ويف أ وائل صفوفهم ابنه الس يد محمد بن  ووادي دوعن ال مين وال يرس ،

بن فارس ابقيس ، والعالمة  أ محدجعفر والعالمة الش يخ عبد هللا بن 

عالمة الش يخ عبد القادر بن ابسودان ، وال أ محدالش يخ عبد هللا بن 

 س . هللا ابس ندوه ، والعالمة الش يخ حسن بن فارس ابقيعبد

وأ ما اذلين أ خذ عهنم وأ خذوا عنه من ظاهري أ مئة حرضموت  

رشقا ورراب فال عداد هلم ، وهاك من أ لواهنم العالمة معر بن سقاف بن 

محمد بن معر السقاف ، والس يد معر بن عبد الرمحن البار موىل جالجل . 

ىل أ ن قال : ومل يغفل التارخي أ ن يروي لنا ك رة تنقالته وتردداته يف  اإ
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لنوايح ادلوعنية والعمدية كداعية من دعاة هللا عز وجل حىت أ نتجت ا

قامة  ىل وادي ال يرس زواجه ببدلة صبيخ وذلا اكن يك ر الإ ك رة تنقالته اإ

اها ، ويف صبيخ فآ جآ ه مرض املوت ومازال به حىت فاضت روحه اإىل 

ه وعىل رضحيه قبة عظ ة يف خارهجا  1208شعبان عام  18ابرهئا يف 

 اإىل جانب مسادقدمي جدد عامرته حديثا الس يد أ بوبكر بن حسن الشاميل

أ ن العالمة وحيىك العطاس ، هل ديوان مشهور ويدور عىل ال لس نة 

الصويف الس يد أ اببكر بن عبد هللا بن طالب العطاس يقول يف صاحب 

 (  2/3الرتمجة أ نه رزايل الشعراء . ) الشعراء احلرضمني 

واليت قالها مدحية يف ش يخه  وهنا نثبت قصيدة من ديوانه 

احلبيب عيل بن حسن وحيث فهيا عىل حضور زورته الس نوية اليت تقام 

 يف شهر ربيع ال ول من لك س نة ؛ قال ريض هللا عنه ونفعنا به :

ىل الغيوار  زوارـــأ هال وسهال بمك و أ هيا ال  طبمت وطابت مساعيمك اإ

 ارــــر انضــ من جا زائلخيب هللا  ارــبرشامكوا ابملرسة وانقضا ال وط

مام ال مئة ساس نا والرأ س  طاسـالقدوة املعتقد حبر الندى الع  معر اإ
 وارــــــــــوعامر املزنل انفوف ابل ن  فارس املبتاسوابنه حسني الغضنفر 

 دــــوالقا ملن ابيزوره يف الس نة موع  املشهدسن ذي سكن يف ساحة ح ودل 

 الده سارــــطوىب ملن ابلزورة من ب  املشهدبدا   ين عرش يف ربيع أ ول

ن صلحت النية هل   ذا ال خرىــــينال ماشاه يف ادلنيا ك  البرشىلس امي اإ

 وىل وابخملتار ــــــــــحفسن الظن ابمل  البرشىهذا بآ غىل مثن كل وفىت 

 والرب عند ظنونك حص يف املنقول  والسولحفسن ظنك يبلغك املىن 

 دك حيامن ختتارــــبل واس تخر مايفي  شك فيه فاحشذ املعقولعنه بال
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 ابيعطيك مطلبك يف ساحة الغيوار  كـــأ قبل يقابكل مولان مبا يرضي

 ارـــــــوليسلط عليك أ عدا ولجب  مايوذيكدنياك وأ خراك يكفي عنك 

 ائدة ظافرـــــــــــــلبد ماينثين ابلف  من جا بنية حصيحة معتين زائر

 م ال رسارـتعطى الهنا واملىن من عال  صابرهمال الكسل وامللل كن وفىت 

 الـــتضاعف أ جره يف ادلنيا مراده ن  ابملالفلك من عان يف مشهد معر 

ن اكن عندك شك   رارـأ بوحسن قطب وقته س يد ال ب   فاميقالوجرب اإ

 قــــماشابه املني الك سابق أ ولح  قــتلقا الكمه بعون املاكل اخلال

 ارـــــــوأ ان عيل ماتلكم به من احلض  خلف صادقويف مجيع املقاصد من 

 رـــك منا عان جدي املصطفى الطاه  الظاهروقال من عان يف ذا املنصب 

 ا امجليع اذلي يآ توا هل زوارهينــــــــــ  بظن صادق ومولان الغين القادر

 هـــــــفيه مطروح لواكن عني حليقه  ولك من خان يبرش فيه ابللوحه

ل افتضح وابتخس دينا   هـــــــفربنا ينتقم يآ خذ اها روح  ودنيا الضارواإ

ن كنت يف فضل مولان أ يخ طامع  فاقبل هديت النصاحئ أ هيا السامع  اإ

 ارـــــــوكن عىل مابالك هللا به صب  الواسععذ به وذل به وسل من فضم 

 ز بنيل السول واملآ مولـــفر وفائظا  مقبولواعمل يقني أ ن زائر بوحسن 

 رجال أ خيار تهــ قل شهدوا اهذا اذلي   زائده حمصولوارد وصادر حيصل 

 واــــفمك حبسن الرجا يف هللا قد انل  وليس يغبا عىل ذي لب ماقالوا

 ارـــــهلل من قوم تروى عهنم ال خب  احتالوابصدق واخال  لكذبوا ول 

 مك ـــــــــــــويغفر أ وزارمك مجعا ويرمح  لمكــــــــــوزائرين امجليع هللا يقب

 ارـــواللك يف خري دامئ والوطن  ت  للعل هللا أ خر عهد ذا منمك

 املعروف والعرفانوأ هل وحصبه أ ويل   عداننمث الصالة عىل س يد ودل 
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ىل يوم ال  مهنل الغيوارعدد شعر من رشب من   لقا ابحسانـــواتبعهيم اإ

لقصيدة الفريدة اليت من نوعها وحيدة فرمح هللا من قالها متت ا  

 ومن قيلت فيه ولحرمنا بركهتم أ مني . 

ىل  الس يد ومهنم   محمد بن جعفر بن محمد بن عيل بن حسني ، اإ

حالت ظاهرات و أ خر النسب ، عالمة عظمي وصويف جليل ذو نائب 

ه من  1166شاذات مدهشات ، مودله مبدينة حريضة يف أ جواء عام 

الهجرة واها شب يف رامر مرامح أ بيه مارة به ال وم والليايل وال عوام 

ذا صريته وفعا مستيقظ العقلية من رفوة الصبا ال وىل اكن  متالحقة حىت اإ

ىل ا ذا أ جاده أ دار وادله ميوهل اإ لقرءان الكرمي ابكورة مفتتحاته العلمية حىت اإ

 أ بيه وعلامء حريضة ودوعن مع املوارد العلمية والصوفية متلقفا تعا  ه عىل

ىل وفاته يف  ه عىل أ نه يف أ ثناء 18/8/1208مالزمة أ بيه متتلمذا اإ

تبسطه العلمي جتلت مدينة ترمي أ مام خميلته بعلوهما الوافرة وعلامهئا 

تيانه اإ هيا يتغذى عىل  املتاكثرة فيزنح اإ هيا مقامي اها مدة عدى تكرار اإ

ىل احلياة الصوفية . ومن يدري ش يوخها من موفور العلوم ادلينية  وغريها اإ

حياة املرتمج هل أ نه أ قام بطيبة راورا ثالثة عرش عاما حظي فهيا مبا حظي 

من مكتسب العلوم الظاهرة ومنح املواهب الباطنة ممتازا بك رة زورة 

دامة الرتدد اإىل مكة  احلرضة النبوية والبقيع وغريهام من الرضاحئ املنورة مع اإ

رتناما للنسك والطاعات عند بيت هللا املعظم م احلج وغريها اإ املكرمة أ و

هل جولت مبدينة الطائف كقاصد زورة مدافهنا ولس امي احلرب ابن أ ن ،كام 

ىل أ ن قال : ويقول الرواة أ نه  كثري ال سفار اكن عباس والصحابة . اإ

والتنقالت يف ال مصار كداع ديين هيدي الورى ويرشدمه اإىل الرصاط 
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، ويف أ خر طوفاته اس تقر ببدلة ريل ابوزير الشهرية ملقيا اها السوي 

من الهجرة ، وقربه  1236عصا التس يار وفهيا أ دركته املنية يف أ جواء عام 

ىل اليوم مرتدد الزائرين .  اها عليه قبة عظ ة اإىل جانب مساده كام مل يزل اإ

  ( 51/3انهتىى ) الشعراء احلرضميني 

معر بن عبد  بن حسني بن احلبيب عيل بن جعفر بن عيل

وليد حريضة ودفيهنا ، ترىب وخترج بوادله مث أ رسم وادله  الرمحن العطاس

ىل ا  ن لتمتمي دروسه والامتس نفس الرمحن بني أ مقاره ومشوسه كبقية  اإ

خوانه محمد وحسني ، وزاد علهيم بك رة العمل ورحجان العقل ، وهو أ ول  اإ

ف حبلقة أ ل عطاس وجسم من أ سس رلس الشورى حبريضة املعرو

تسجيال حمكام مجع فيه بني القدمي واحلديث وحوطه بقواعد الرشع 

الرشيف ويسمى ) خط عيل بن جعفر ( وقد صدره بقول البارئ جل 

بسم هللا الرمحن الرحمي * والعرص اإن الإنسان لفي خرس * اإل  }وعال : 

وجعل  {صرب اذلين أ منوا ومعلوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابل

أ عضاء ذكل اجمللس تتكون من لك دار أ ي خفذ من دور أ ل العطاس 

حبيث يرحشون أ هل تكل ادلار واحدا مهنم ينوب عهنم يف ذكل ، ويسمى 

عريفة ) بفتح العني ( ويرتأ س ذكل اجمللس منصبا احلبيب معر القامئان 

 اتبعا بوظيفة املقام يف ذكل الوقت ، وأ مرمه شورى بيهنم ، ويكون الفقري

لك رة ال صوات ، وهلم احلق أ ن ينتخبوا يف بعض اجللسات العامة من 

ليه من بقية ساكن البالد . وابمجلةل خفط احلبيب جعفر املشار  احتاجوا اإ

ليه هوعبارة عن قنطرة منيعة لتازها اجملموع احلري  وملحقاته يف لك  اإ

ايض متجنبا زمان ، والعنرص العطايس حي  اكن مرتفعا عن أ مواج امل
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ىل اللحد ، ل ن احلبيب  ل لغام الظمل ، متلمظا حبالوة العداةل من املهد اإ

ل ونص  عيل رمحه هللا مل يرتك فيه شاردة من رضوروت احلياة الإجامتعية اإ

ل ونبه علهيا ،  علهيا ، ول أ مهل فيه واردة من مقومات ال خالق البرشية اإ

جمللس عند تصادم ال راء اإىل وحسبنا من ذكل أ نه جعل ترافع أ هل هذا ا

حممكة القضاء الرشعي بسيئون ، وأ نب من لك نيب أ نه مل  تلف اثنان 

يف التحامك اإىل هذا القانون اذلي أ سسه احلبيب عيل املذكور ، كام أ ن 

الشعب العطايس مل يغفل عن التقييد به يف لك مرشوع بعده ، فال توجد 

ل وختاهما هذه امجلةل : )  والإعامتد عىل مامشم خط احلبيب عيل اتفاقية اإ

 بن جعفر ( 

اخلط املذكور يعترب مرجع ودس تور للسادة أ ل العطاس ويدل 

، ذكل عىل تاكتفهم وغريهتم عىل بعضهم البعض واجامتعهم عىل لكمة احلق 

س يد غازي تكرم علينا بنسخة منه ال حرفا حبرف وهذا نص اخلط املذكور 

 :  بن محمد بن صاع العطاس

 م هللا الرمحن الرحمي بس

ل اذليــن أ منــوا ومعلــوا  ن الإنســان لفــي خرســ * اإ ) والعرصــ اإ

الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب { امحلـد هلل اذلي جعـل التعـاون 

عىل اخلري من أ قوى عرى الإميان ، والإعانة عليه سببا لرضاء الرمحن ، قال 

لـرب والتقـوى ولتعـاونوا عـىل املكل ادلون يف حممك القرأ ن } وتعـاونوا عـىل ا

ــىل أ هل  ــدانن ، وع ــ يد ودل ع ــىل س ــمل ع ــدوان { وصــىل هللا وس الإمث والع

حسان . وبعد : ملا اكن  تسـع  1239أ خـر جـامد أ ول سـ نة  20واتبعهيم ابإ

وثالثني ومائتني وأ لف اتفقوا السادة أ ل العطاس ال يت ذكرمه يف هذا اخلط 
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نقيـاد بعد أ ن حصلت هلم العناية الرابنية والن فحة الإمتنانيـة ، ابلإذعـان والإ

ىل اتباع سرية سلفهم املاضني ، والسري عىل قدهمم فامي يعيل مقاهمم ويـزين  اإ

، مع بذل اجملهود يف  صيل املقصود يف خدمـة مـزنةل أ ل العطـاس وعـامرة 

جـامل ، تواصـوا  منصهبم من ال فعال وال قوال يف مجيع ال حوال ؛ تفصيل واإ

هنـاكل ، ملـا رأ وا يف الإهـامل مـن سـوء عاقبـة املـآ ل ، عىل ذكل وطلبـوا ما

واملذمة عند أ هل الفضل والكامل ، حفينئذ مـدوا أ يـدي الرضـاعة متوسـلني 

بصاحب الشفاعة ، وعرتتـه وأ تباعـه ، وأ سـالفهم أ هـل امحليـة ، وأ جـدادمه 

أ هل السرية املرضية ، لس امي معر املشهور ، وذريتـه مك مـن أ سـد ريـور ، 

يع لإصابة الصواب ، وأ ن حياممه حباميتـه يف مجيـع أ حـواهلم عـام أ ن يوفق امجل 

توجب املقـت واخلـراب ، وارتضـوا ال يت ذكـرمه يف خدمـة منصـب جـدمه 

وبركهتم احلبيب معر وأ ولده عىل حسب من مضـوا مـن قـبلهم يف تصـدير 

احلبيــب حمســن بــن حســني يف مجيــع مــايزين أ ل العطــاس وحفــظ مزن ــهتم 

لبني ، ومطـالبهتم لبعضـهم الـبعض وغـري ذكل ، وحفـظ وصيانهتم فاميبيهنم ا

ال وقاف اذلي ابمس زائر احلبيب معـر ، وال نـذار وماينسـب اإىل معـر بـن 

عبــد الــرمحن  وحســني بــن معــر ؛ مــن وقــف وقبــة وغــري ذكل مــن مجيــع 

املتعلقات العامة بآ ل العطاس ، ارتضوا ال يت ذكرمه بعبـد هللا بـن عـيل بـن 

سن ، وعبد هللا بن أ محـد بـن عـيل بـن حمسـن أ ل عبد هللا بن محمد بن حم 

حمسن بن حسني ، وذكل بعد أ ن ارتضوا اهم أ ل حمسن بن حسني خاصـة 

، وارتضوا اهم من س يآ يت عامة ، وليس هلم معارض أ ومنازع فامي تقدموا فيه 

وقصدوه ، ولفامي توجـه اإ ـهيم مـن وقـف وأ نـذار ، ونظـرمه اكيف ، برشـط 

جرا لك يشء يف ر كرامه ولك مبـا احلفظ واإ لتقاء الزائر القامئ ابإ راه ، وعلهيم اإ
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يليق حباهل ومقامه حبسب نظرمه وسعت الوقت وضيقه ، هذا فـامي يتعلـق 

ابملنصب وخدمته ، وكـذكل ال وقـاف العامـة بـبدل حريضـة حـق املسـاجد 

والسقاو والقراوت والصداق امجليع اليت لـيس لهـا انظـر رشعـي ؛ يقومـون 

خراهج ا من يد لك مغـري  ولـري رراهـا ، وصـدقة احلبـوظي يف حفظها واإ

كذكل يتعني لها خـادم اذلي يعتادوهنـا ال خيـار ، وكـذكل أ وقـاف الـودون 

ينيبـون علهيــا مــن يقــوم اهــا وحيفظهــا بعــد الشــور والــرأ ي مــن أ هــل اخلــري 

والصالح من سائر ش يخ وقبييل وحراث وحـال حريضـة ، هـذا مـايتعلق 

ــبالد وما تصــ ــل ال ــة أ ه ــهتم ومنصــهبم ، بعام ــه أ ل العطــاس يف مزن  ون ب

ومايزين ذكل النظر بيهنم البني يف الصالح ، وللخدامـه املـذكورين عرايـف 

من أ ل العطاس عىل أ حصااهم  معاونني ومسـاعدين هلـم يف تنفيـذ مـايزين ، 

وردع لك خمذل . من أ ل حمسن بن حسني اثنني : واحد من أ ل عـيل بـن 

سن ، ومن أ ل سامل بن معر واحد ، ومن حمسن وواحد من أ ل محمد بن حم 

أ ل عبد الرمحن بن معر واحد ، ومن أ ل عبد هللا بن معر واحد ، ومن أ ل 

أ محد بن حسني واحـد ، ومـن أ ل عبـد هللا بـن حسـني واحـد ، ومـن أ ل 

عــيل بــن حســني واحــد ، ومــن أ ل طالــب بــن حســني واحــد ، ومــن أ ل 

رضـ كفـى عـن حسن بن حسني واحد ، ومن أ ل عقيل واحد ، ، ومن ح

ل يعرضـون مـامعهم عـىل رشيعـة  أ حصابه يرتادون ابلقليل ، فـاإن سـدومه واإ

جدمه محمد بن عبـد هللا ، ومـاحص ابلرشـيعة فهـو الصـحيح ، ومابطـل هـو 

الباطل . وهلم اخلدمة من قبائلهم حمبني معر بن عبد الرمحن وأ خدامه اذلي 

 الهادي اإىل سواء يطلبونه ، يردون املايل ملا ذكر من هذا التفصيل ، وهللا

 السبيل . 
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وكتبت ثالثة خطوط ؛ واحد بيد أ ل عـيل بـن حمسـن ، وواحـد 

بيد أ ل محمد بن حمسن ، وواحد بيد بقية أ ل العطاس ، حرف حبـرف مـن 

شىك ميم يلف العرايف املذكورين وجه اخلط ، وعند مايشلك حـال بـني 

د بـن عـيل السادة املذكورين ل رىن عن حضور عبد هللا بن عـيل بـن أ محـ

 بن حمسن خاصة مع أ حصابه . 

قال ذكل عيل بن محمـد بـن عـيل 

 وأ ولده

قــال ذكل وكتــب بيــده حســني بــن  

 عبد هللا بن محمد وأ ولده 

قـــال ذكل حمســـن بـــن حســـني 

 العطاس

ـــني   ـــن حس ـــد هللا ب ـــال ذكل عب ق

 العطاس

ــن  ــن معــر ب ــال ذكل حســني ب ق

 عبد هللا بن محمد العطاس

ــن ع   ــد هللا ب ــال ذكل عب ــن ق ــل ب قي

 عبد الرمحن العطاس

قال ذكل ش يخ بن عبـد هللا بـن 

 محمد 

ــن حســن املثــىن   ــال ذكل عــيل ب ق

 العطاس

قال ذكل أ محـد بـن أ يب بكـر بـن 

 أ محد

 كتب بآ مره معر ابسلامين املعمل 

ــه  ــن جعفــر عن ــال ذكل عــيل ب ق

 وعن أ ل عيل بن حسني 

 حرض عىل ذكل عيل بن هود 

حرض سامل بن معر بـن عـيل بـن 

 حسن

حرض عىل ذكل عبد هللا بن حمسن  

 بن عقيل العطاس

ــن  ــد هللا ب ــىل ذكل عب حرضــ ع

 طالب بن حسني بن معر

ــامشم وجــه املســطور   شــهد عــىل م

 الس يد عبد الرمحن بن صاع احلاج
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قال ذكل معر بن أ محد بن بوبكر 

 العطاس

بـن زيــن بـن عــيل 000حرضـ عــىل  

 وأ ولده أ ل محمد العطاس 

ن أ محـد بـن قال ذكل عبد هللا بـ

 عيل 

قال ذكل واحمتل مامشم هذا اخلـط  

 عبد هللا بن أ محد بن زين العطاس

 قال ذكل واحمتل مامشم وجه املسطور عبد هللا بن عيل بن عبد هللا العطاس

*** 

ىل ترمجة احلبيب عيل بن جعفر من كتاب اتج ال عراس   عودة اإ

لب قبائل اجلهة : كام أ ن احلبيب عيل املذكور قد كتب تعهدات عىل غا

احلرضمية ابخلدمة التامة ملقام العطاس حي  يصل نفع تكل القبيةل ، فصار 

ذا اناهم أ مر يف هجة كتبوا كتااب لتكل  مناصب أ ل العطاس بعد ذكل اإ

ل  القبيةل وذكرومه ابلعهد فتكفهيم تكل القبيةل أ مر تكل اجلهة ، وما ذكل اإ

 ه هللا . لصدقه مع هللا واخالصه يف هذا العمل لوج

واكن ريض هللا عنه عاملا عامال عاقال مفكرا وجشاعا مقداما  

دارة احلرب وماكئدها وهو اذلي توىل القيادة العامة للايش  وخبريا ابإ

املكون من قبائل اجلعدة والسادة أ ل العطاس حيامن هامج الوهابيون من 

أ هل جند حريضة ووادي معد بعد ان اس تولوا عىل أ سفل حرضموت 

ا علامهئا وعظامهئا يف مصنعة حوره ، وملا اكنت حريضة يه العامصة وحبسو 

اجمتعت فهيا قبائل اجلعدة والسادة أ ل العطاس واكن عادة أ هل حرضموت 

كغريمه من العرب أ ن اجليش هيامج العدو دفعة واحدة ويدافع كذكل ؛ 

ذا طال علهيم أ مد القتال ، فقال هلم احلبيب   فلهذا يرسي فهيم الضعف اإ

 املذكور : هل تريدون أ ن يكون ادلفاع عىل قواعدمك أ و بون أ توىل عيل

القيادة ؟ فقالوا هل بصوت واحد : رضينا أ ن تكون أ نت القائد العام ، فعند 
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رسال النساء والصبيان اإىل وادي معد مث مىش بنفسه عىل  ذكل أ مر أ ول ابإ

وين مجيع البيوت اليت يف حريضة وضبط ما فهيا من ال طعمة ل جل مت

اجليش ، مث جعل اجليش ثالث فرق وقال هلم : ال وىل قلب اجليش 

والثانية جناحه ال مين والثالثة جناحه ال يرس ، وعرفهم كيف تكون مواصةل 

ىل الطويل ، أ ي من  الفرق لبعضها ، وجعل خط ادلفاع من مغدان اإ

ىل اجلبل الغريب ، وتقدل هو بندقه املعروف ابملظفري  اجلبل الرشيق اإ

شهور ابلإصابة ، وجعل مركزه الفرقة ال وىل املكونة من السادة أ ل امل 

( بكرس السني والالم واملمي مع سكون الهاء ) العطاس وقبيةل أ ل سلمه 

من اجلعدة ومه ساكن أ وسط وادي معد ، كام أ نه جعل قائد الفرقة الثانية 

بن ( ادلال بكرس املمي واحلاء واملمي الثانية مع سكون ) املكونة من أ ل محمد 

محد اجلعدة ساكن أ عال الوادي احلبيب عيدروس ابن احلبيب صاع بن 

عبدهللا بن سامل بن معر بن احلامد بن الش يخ الكبري أ يب بكر بن سامل 

وليد معد ودفيهنا ، وجعل احلبيب عبد هللا بن طالب بن حسني بن معر 

الثالثة  بن عبد الرمحن العطاس وليد حريضة ودفيهنا قائدا عىل الفرقة

بن  (بكرس العني وسكون الالم بعد حذف الياء ) املكونة من أ ل عل 

عبدهللا اجلعدة ومه ساكن تربعة من أ سفل وادي معد ، واكن احلبيب 

بن أ محدعبد هللا متقدلا بندقه املشهور ابحلس ين ، وهو اذلي أ هداه الإمام 

الرمحن حسن امللقب بس يل الليل لس يدان احلبيب احلسني بن معر بن عبد

العطاس حيامن دخل مدينة صنعاء للتاارة يف قافةل كبرية من قبائل هند 

ىل أ ن قال : مفن فطانته أ نه جعل عىل لك قبيةل من تعتقده  وغريمه . اإ

و رتمه من السادة املتقدم ذكرمه زودة عىل غريه ، وهناك ابتداء 
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الوطيس الوهابيون هيامجون الثكنة ال وىل من خط ادلفاع بآ مجعهم ومحي 

بني الفريقني ، فلام اكدوا  رتقوهنا بعد التعب الشديد جاء املدد ابجلنود 

النش يطة ، وهكذا اس متر القتال عىل تكل احلال س تة أ شهر حىت اهنزم 

ىل أ ن قال : واكن وصول الوهايب بن مقال وجيوشه  الوهابيون رش هزمية . اإ

ىل اجلهة احلرضمية يف س نة  واس توىل عىل ه 1224من قبائل ادلرعية اإ

الكسور مثل هينن وحوره وما حوا هيا . تويف احلبيب عيل املذكور ببدل 

   224/1ه . انهتىى ابختصار من اتج ال عراس 1248حريضة س نة 

عيل بن حسني  احلبيب محمد بن حسني بن جعفر بن محمد بن 

ترىب وليد حريضة ودفني بضه بدوعن بن معر بن عبد الرمحن العطاس 

 ابسودان أ محدالش يخ عبد هللا بن وخترج به وتفقه عىل  وهتذب بوادله

عاملا عامال ؛ اكن صاحب مهة وعقل ومعل ، و وأ خذ عن علامء عرصه 

ويف أ خر وقته جترد للعبادة ورعا حمتاطا دلينه يف معامةل اخلالق واخللق 

وبىن مسادا جوار داره اليت بناها حبريضة ومسادا بقرب داره اليت بناها 

 ه  1296يف عام  تويفببضه ، 

 بن محمد بن عيل احلبيب حسني بن محمد بن حسني بن جعفر 

طلب العمل حبريضة وأ خذ عن احلبيب بن حسني وليد بضه ودفني حريضة 

صاع بن عبد هللا العطاس بعمد ومكث عنده مدة وهل كامل املدد منه ، 

ىل ا  ن و كام أ خذ عن احلبيب أ يب بكر بن عبد هللا العط أ خذ اس مث رحل اإ

ىل احلرمني الرشيفني ل داء النسكني وزورة س يد عن مشا   ها ومهنا اإ

زيين  أ محدالقرى ثالث س نوات لزم فهيا الس يد بآ م  الكونني وجاور

ة وسامعا عليه يف خمتلف الفنون ، مث عاد بعد ذكل واس تقر ءادحالن قر 
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 واربيتهبناه جب منصة التدريس يف مساد وادله اذلي عىلببدله حريضة 

فتاء ،  ملعروف مبسادالنورا متباعدا عن ما سواهام فال متقدلا وظيفة الإ

تويف ببدل حريضة لعرش خلت من ، ياكد يعرف يف غريهام من املظاهر 

 737/1من اتج ال عراس اهـ ابختصار ه   1310شهر رمضان س نة 

وقد خلف من ال ولد اذلكور عبد هللا بن حسني وليد حريضة 

لب بن حسني وليد حريضة ودفني سيئون ، اكن ودفيهنا ، والثاين طا

كرام الضيفان حبريضة وهو اذلي حفر  رمحه هللا كثري ال سفار مشاراك يف اإ

البرئ اليت ابحلسوسة يف بدل حريضة املعروفة ببرئ طالب ووقف علهيا خنال 

كثريا ، وخلف ابنا واحد امسه عبد هللا بن طالب وليد حريضة ودفني 

هند قتل يف ثورة اس تقالل الهند ، وخلف طالب بن ادلكن ابل  حيدر أ ابد

 عبد هللا بن طالب  وليد حريضة .

معر بن حسني ؛ الثالث من أ ولد س يدي احلسني بن محمد  

وليد اخلريبة بدوعن ودفيهنا ، والرابع حمسن بن حسني  وليد حريضة 

ودفني س نقافورة ، واخلامس محمد بن حسني وليد حريضة ودفيهنا طلب 

بسيئون ومكة ومجع عدة كتب ومل يعقب ، والسادس طاهر بن العمل 

حسني وليد حريضة ودفني لوان جباوه ومل يعقب ، والسابع هادون بن 

حسني وليد حريضة ودفيهنا طلب العمل مبكة مث ساقته ال قدار اإىل جاوا 

وافاه حىت وأ صيبب ابضطراب قليب  فعاد اإىل حريضة ولزم ادلار فهيا 

ف ابنا واحدا : عبد هللا له وخ 1334بيع ال ول س نة ال جل يف شهر ر 

ىل  بن هادون وليد بتاوي جباوه خرج لطلب العمل برتمي ومكة وعاد اإ
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حريضة ومكث اها حىت تويف ، هل من ال ولد عبد القادر ومحمد وأ ولدمه 

 مق ني حبريضة واملالك والسعودية . 

وأ مان وليدا والثامن والتاسع : صاع بن حسني وعبد املطلب الت

ىل احلرمني وأ قام اها س نة  حريضة ، احلبيب صاع بعد وفاة وادله سافر اإ

مسع فهيا بعض اخملترصات عىل الش يخ محمد بن عبد هللا ابفيل العمودي مث 

رحل اإىل جاوه وأ قام مبدينة بتاوي حنو مثانية عرش س نة تعاطى فهيا 

ىل حريضة حىت وفاته يف  ه  9/5/1385أ س باب التاارة ومن مث عاد اإ

وخلف من ال ولد حسني بن صاع وليد بتاوي وخرجي حريضة قرأ  فهيا 

القرءان احلكمي وافتتح طلبه العلمي اها وبرتمي وجنح يف طلبه واكن قد ترىب 

ه وخلف ابنه محمد بن حسني بن صاع  10/4/1395بوادله ، تويف : 

مؤلف التاج ترىب املذكور وخترج بوادله ولزم جده احلبيب عيل بن حسني 

وتسكل وهتذب به  وهو ال ن مقمي جباكرات وهل اهامتم كبري بكتب السلف 

وليد حريضة بن حسني ومجعها وتوزيعها للمحبني ، والثاين محمد بن صاع 

ه  27/7/1429يف :  العربية ابخلليج ال ماراتدوةل ودفني أ بو ظيب من 

ثنان عىل لإ قرأ  اد قبن صاع و  أ محدوأ ولده حبريضة وال مارات ، والثالث 

جدهام احلبيب عيل بن حسني يف عدة متون . اهـ نقال من اتج ال عراس 

 ابختصار وترصف يسري . 

بن محمد بن حسني بن جعفر بن محمد  ن حسنياحلبيب عيل ب 

ه  12/2/1339) وليد حريضة  بن عيل بن حسني بن معر العطاس ،

آ تيه الطالب والراربون يف اكن عاملا ذا ماكنة حمرتما دلى عاريف فضم ي ( 

 اكن ذاهيبة وسكينة ووقار ، الإس تفادة من علمه وأ خالقه اإىل مزنهل ،
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يدعى غالبا حلضور احلفالت ادلينية ، وهومؤلف كتاب اتج ال عرس يف 

مناقب احلبيب صاع بن عبد هللا العطاس ، ترمج فيه لكثري من ش يوخ 

قني العلامء فآ فاض العمل ورجال الفضل ومن تسلسل من الش يوخ الساب

صفر  16بتوسع . و اختاره هللا اإىل جواره بعد مرض لزمه زمنا يف 

وسارت جب نه س يارة الإسعاف تتبعها أ لوف الس يارات جباكرات ه  1396

ويتقدم النعش فرقة احلرس واس تقبلته صفوف مرتاصة من تالميذ 

هتم التآ بينية ، من العلامء لكام ااملدارس ممتدة عىل طول الشارع ، وأ لقى عدد

من ابلكنقان  . العطاس بن عبد هللا بن طالب  أ محدولقنه الس يد عيل بن 

 رمحه هللا رمحة ال برار . انهتىى ابختصار من كتاب مشس الظهرية . 

احلبيب املفضال املشارك يف العلوم وال عامل واملوفق لإصالح 

ن جعفر بن ذات البني عند تعارض احلجج وال قوال معر بن محمد بن عيل ب

بعمه  د حريضة ودفيهنا ترىب بآ بيه وخترجمحمد بن عيل بن حسني ولي

احلبيب حسن بن عيل ، واكن هو اذلي يتوىل قراءة القرطاس يف روحة 

رمضان العامة يف مساد احلبيب حمسن بن حسني حبريضة ل هناوظيفة 

أ ولد احلبيب عيل بن حسني ، عىل ما س بق من الود انض وانبة 

احلبيب عيل بن حسني ومؤلف القرطاس  ةل بني احلبيب عيل بنالاكم

حسن . تويف احلبيب معر املذكور حبريضة يف شهر ذي القعدة عام 

ه ودفن يف تربة أ هم أ ل عيل بن حسني . اهـ خمترصا من اتج  1319

  767/1 ال عراس .

بـن  أ محـدبـن حمسـن بـن ايب بكـر بـن  أ محداحلبيب عبد هللا بن 

وليـد حريضـة ودفـني  ن معـر بـن عبـد الـرمحن العطـاس ب عيل بن حسني
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حيدر أ ابد ادلكن ابلهند طلب العمل حبرضموت وأ خذ عن شـ يوخ عرصـه مث 

ىل احلرمني وجاور بآ م القرى وأ خذ فهيا عن شـ يخ الإسـالم السـ يد  سافر اإ

ىل الهنـد وأ قـام  أ محد بن زيـين دحـالن وعـاد اإىل وطنـه حريضـة مث سـافر اإ

صـالح ذات البـني حـىت حبيدر أ ابد عىل تعلمي ا كرام القاصدين واإ جلاهلني واإ

 793/1أ اته اليقني وتويف اها . اهـ نقال ابختصار من اتج ال عراس 

بـن عـيل بـن حسـني بـن  أ محـداحلبيب عبد هللا بن أ يب بكر بـن 

معـر بـن عبــد الـرمحن العطــاس وليـد حريضـة ودفيهنــا املعـروف بصــاحب 

أ خذ مبارشة ونواب السلف ،   من طيور الصفالنخر اكن رمحه هللا تعاىل

واكن يف عنفـوان ، من احلبيب عيل بن حسـن العطـاس صـاحب املشـهد 

ش بابه قـد تزيـآ  بـزي الباديـة ومـال اإىل عوائـدمه ، واكنـت هل مطيـة جيـدة 

ريضـة ، فشـىك ها لركوبـه وتزنهـه بـني وادي معـد وحلياكد يفارقها قد أ عد

هلـم احلبيـب عـيل بـن أ هم أ مره عىل احلبيب عيل بن حسن العطاس فقال 

ففعلـوا ، فلـام  ن اذلرة ملقام املشـهد عـىل مطيتـه حسن أ رسلوا معه محال م

ليه بعـني البصـرية  وصل املشهد رربه احلبيب عيل يف اجللوس عنده ونظر اإ

، جفلس احلبيب عبد هللا مدة أ خذ فهيا عىل احلبيب عيل حىت اسـ تحالت 

ىل املعايل وصوم الهواجر مع سهر الليايل ، وعـزم  الصهباء وطمحت نفسه اإ

ىل أ هم واكنوا يف ذكل الوقت مبحةل وحرث هلم يسمى النخـر  ) عىل العود اإ

بينـه وبـني حريضـة حنـو سـاعة ونصـف مشـ يا عـىل  (  بضم النـون واخلـاء

ىل أ هم  يقول هلم فيـه : ال قدام ، فكتب معه احلبيب عيل بن حسن كتااب اإ

ىل أ هـم دخـل  خلوا عبد هللا عىل هللا ، وحـني وصـل احلبيـب عبـد هللا اإ

اخللوة من فوره يف واحـدة مـن رسيـن النخـر ، أ ي اخلـدور الـيت  فـر يف 
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ال رض الصلبة وتسـقف ، ومكـث فهيـا سـ تة أ شـهر عـىل راهـدة الـنفس 

ال مارة ، ففاضت عليه ال نوار وأ عطي احلال العظمي ، ومل  رج مـن اخللـوة 

ل وهو ذو ال نوار الشارقة والكرامات اخلارقـة ، فصـار معتقـدا همـااب عنـد  اإ

اخلاصـة والعامــة يف حياتــه وبعـد وفاتــه ، وأ صــبحت تـكل الرســة مقصــودة 

 لعلـويني حبرضـموت وغـريمه مـن املشـاخيابلزوار ، واكن من عادة السلف ا

ذا مـات أ حـد مـن ال وليـاء لعلـون الشـهر اذلي  أ هل املظاهر ادلينية أ نه اإ

ىل ال بـد ، تويف فيه عرضة ، أ ي أ ماان بني قبائل هجتـه  املتحـاربني سـ نوو اإ

ــه  ــاة احلبيــب عبــد هللا املــذكور يف شــهر رمضــان فصــان هللا ب فاكنــت وف

ال نفس وال موال الكثرية يف شهر العبادة عىل ممر الس ننب ، وقد وطـد هللا 

هذا ال مان بتعجيل العقوبة عىل من اعتـدى عـىل خصـمه يف هـذا الشـهر 

ذا مل يعرت  فوا فطامه وهو املعروف عنـد أ هـل ابستيصال املعتدي وجامعته اإ

ىل أ هـل ذكل الـويل ح رضموت ابنط ، وخالصته أ ن يآ يت القاتل وقبيلته اإ

يف ذكل الإعتداء وخفر اذلمة فيحمكون علـهيم ابلعفـو ومنصهبم مث حيمكوهنم 

والسامح عن قتيل هلم عند أ قـرب القبائـل اجملـاورين لقبـيةل املعتـدي قطعـا 

سـن اجلـوار بـني املسـلمني ، ويف احلـديث دلواعي الرش وحمافظـة عـىل ح 

الرشيف : أ هل بييت أ مان ل هل ال رض ، وهلل در سـ يدان الإمـام احلبيـب 

 عبد هللا احلداد  القائل يف حق أ ولياء هللا ال راد : 

 ــرزاو ويسدي لك خري ونعمة   اهم يدفع هللا البالو ويكشف الــ

 بال وأ رض لإرتاكب اخلطيئةج   ولولمه بني ال نــــــــــــام دلكدكت

 795/1انهتت الرتمجة ابختصار وترصف من التاج 
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عـيل  بـن أ محـدبن أ يب بكر بن  أ محداحلبيب عبد هللا بن محمد بن 

وليد حريضة ودفيهنـا ، طلـب بن معر بن عبد الرمحن العطاس بن حسني 

وأ خذ عـن احلبيـب صـاع بـن عبـد هللا العطـاس  العمل حبرضموت حريضة

ىل احلرمني وأ قام مبكة واخـذ عـن شـ يخ الإسـالم السـ يد و  بعمد ،  سافر اإ

بن زيين دحالن يف عدة فنون وعـاد اإىل حريضـة وصـار يعـمل ال هـل  أ محد

  1/2واجلريان واكن هذا ديدنه حىت توفاه هللا . اهـ اتج ال عراس 

مد بن حمسـن بـن محمـد بـن عـيل احلبيب حامد بن حمسن بن حا 

 وليد صبيخ من دوعن ال يرس  ن العطاس بن عبد الرمحبن حسني بن معر 

ىل احلـرمني الرشـيفني و  ودفيهنا تلقى تعل ه يف دوعن حريضه ومعد وسـافر اإ

وجــاور مبكــة املكرمــة وأ خــذ عــن ل داء النســكني وزورة ســ يد الكــونني ، 

واكن مـن أ هـل احلـزم يف ترتيـب أ وقاتـه مث عاد اإىل حرضـموت ش يوخها ، 

ذاتلبس ليشـء تنا  عاداته وعبادات واجلزم يف ه ، ومن اتقانه يف أ عامهل أ نه اإ

اليوآ  س به أ نـه خلـق ل جـم سـواء يف العـادات أ والعبـادات ،  من معم

ــدبر  ــرأ ن بت ــراءة الق ىل ق ــل اإ ــه مث ينتق ــد يف حمراب ــل يهتا ــر اللي ــده أ خ فتا

وانكسار ، وبعد صـالة الصـبح يرشـع يف قـراءة ماتيرسـ مـن كتـب الفقـه 

أ حـد الفالحـني  هوحرثـه حيمـل قدومـه ك نـ وبعد الإرشاق يذهب اإىل خنـم

ىل بيتــه ويتغــدى ويرقــد قلــيال مث يرـشـع يف النســاخة ل نــه حســن  ويرجــع اإ

ذا مل يكـن عنـده  اخلط جيد الضبط ، ولهـذا اكنـت أ كـ ر كتبـه خطيـة ، واإ

كتاب خمصو  أ خذ يقيـد يف سـفينته مـن الشـوارد الـيت للـدها طالـب 

ذا صــىل ا العـمل يف لظهـر أ خــرج أ ةل خياطــة اجللــود اجملــدلات الضــخمة ، واإ

ليه الضعفاء من الناس مثل الشيبان وال رامل اذلين يعجـزون عـن  فيآ تون اإ
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ليـه دفع ال جرة يف ترقيع قراهم  فيصلحها هلم راان ، ويف نفس الوقـت يـآ يت اإ

ذا  من اكن هل حاجة مـن أ هـل الـبدل ل نـه مستشـارمه وأ ميـهنم الوحيـد ، واإ

قــوم ، وبعــد املغــرب حــزب القــرءان صــىل العرصــ رشع يف قــراءة كتــب ال

ل ل ضـيافه حــىت  ىل العشـاء ، وليســمح بيشـء مـن ال وقــات اإ املعـروف اإ

ترشـين حبرضـموت ذريتـه من ه  1334يودعهم . تويف يف ذي القعـدة عـام 

) توجــد  401/2نقــال ابختصــار مــن اتج ال عــراس   والسـعودية ابخلــرب .

بيـب عـيل بـن حسـن دلينا نسخة من كتاب جواهر ال نفاس يف ترمجـة احل 

 بــن طالــب أ محــدي الــوادل محمــد بــن العطــاس فــط املــذكور كتهبــا لســ يد

 ( العطاس 

ـــادي القلـــوب وال رواح ،   ـــالح ؛ ح ىل الف ـــي اإ ـــب ادلاع احلبي

واملمزتج بآ سالفه امزتاج املاء ابلراح محمد بن حمسن بن عيل بن حسني بـن 

رابط بـن عـيل بـن حسـني وليـد  أ محـدبـن حسـني بـن  أ محـدأ يب بكر بـن 

يف عرصـه  امعـدودء عرصـه ، و ابعشن ودفينه طلب العمل وأ خـذ عـن علـام

من صفوة أ هل حسن الظن ابهلل وبآ هل هللا ، فقلام يلقى أ حدا عليـه سـ امي 

نــه يعــد بــني أ قرانــه مــن  لأ خــذ عنــه ولــبس منــه ، كــام اإ اخلــري والصــالح اإ

املرســــفني يف املداومــــة عــــىل كــــ رة ال وراد وزورة الصــــاحلني ال حيــــاء 

الربزخيني ، عىل أ نه يف اجملموع يعد يف مقدمة الرزانة والعقـل والفطانـة ، و 

، وهل اليد الطوىل يف اإصالح ذات البني واخلـربة التامـة بتطـورات الزمـان 

وأ هم ، واكن ال مـني الوحيـد ل هـل بـدله ؛ فـلك مـن سـافر مـهنم وعنـده 

ان أ ولد صــغار ونســاء لعــل صــاحب الرتمجــة هــو النــاظر علــهيم ، كــام 

املسافرين يودعونه ماكتيـب نجهـم املاليـة وغريهـا مـن ال شـ ياء املعنـة يف 
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ل أ نه اكن حلامي كرميـا  بيته اخلا  حىت يعودوا من أ سفارمه ، ولعيب فيه اإ

 . يهبت أ ضيافه مبا يقدمه هلم من أ نواع الطعام الطيب 

ن من مم اته العرصية أ نه اكن حادي القطر احلرضـآ ابلطـار  كام اإ

نشـ اد أ شـعار الصـاحلني والـرتمن اهـا عـىل الصـوت املعـروف ابملآ خـذ فـال واإ

يتاارس أ حد من أ هل هذا الفن عىل الإقدام عـىل يشء مـن ذكل حبرضـته 

لس امي يف زورة املشهد الشهرية يف ربيع ال ول اليت يرد الناس اإ هيـا مـن لك 

ليـه خصو جف معيق ، فرتامه يت  ىل قربـه والنظـر اإ صـا عنـد دخـول سـابقون اإ

ىل القبة ل نه سـلفي الهيئـة وقـور السـمت حسـن الصـوت بـدهيىي ا لزوار اإ

املـهنج والطريقـة  حـوال . وقـد خلفـه أ ولده عـىل نفـسالنطق بشـواهد ال  

 552/2،فرمح هللا امجليع . اهـ ابختصار من اتج ال عراس 

احلبيــب الكــرمي ذو الصــدر الســلمي واملشــارك يف  صــيل العــمل  

معر بن حامد بن حمسن بن محمد بـن عـيل بـن والتعلمي حسني بن حامد بن 

وليـد بضـه ودفيهنـا ، أ خـذ عـن بن معر بـن عبـد الـرمحن العطـاس حسني 

بـن حسـن العطـاس  أ محـداحلبيب صاع بـن عبـد هللا العطـاس واحلبيـب 

ىل احلرمني فآ خذ مبكـة عـنوت الشـ يخ محمـد بـن سـعيد اببصـيل وعـن  ردد اإ

سني بن محمداحلبيش، وقد الش يخ معر بن أ يب بكر ابجنيد وعن احلبيب ح 

انضار واكن يلقبه جبربيل ل نـه اكن يـرى  أ محدحصب احلبيب مصطفى بن 

الرؤو فتقع مثل فلق الصبح ، وقد لقي الكثري من ااكبر عرصه وأ خـذ عـهنم 

املشـاريع اخلرييـة .  املنشـط ل هـل، واكن من انبني لإصـالح ذات البـني 

ه وأ ولده موجــودين يف  1367تــويف يف الســادس مــن جــامد ال ول عــام 

 السعودية ابملدينة املنورة واخلرب . 
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احلبيب حمسن بن حسني بن جعفر بن محمد بن عـيل بـن حسـني 

مسـ يةل أ ل  خذ عن أ ش ياخ عرصه واسـ توطنأ  ؛ وخرجي حريضة وليد بضه 

واكن يرتدد اإىل حريضة ويتعهدها ويقمي فهيا عـىل ال قـل ثالثـة أ شـهر  ش يخ

هللا عاملا عامال ورعـا حمتاطـا يف أ خـذه وعطائـه من لك س نة ، واكن رمحه 

واكن هو السبب يف حضور احلبيب محمد بن عيل السقاف من سيئون اإىل 

، تـويف مبسـ يةل أ ل شـ يخ   حريضة لنرش العمل والتعلمي عـىل نفقتـه اخلاصـة 

 514/1، تـرمج هل يف اتج ال عـراس ودفـن اهـا  ه 1281يف شهر صفر 

 ترمجة وافية .

) املعروف اهام الطيور املقمي حاليا ابخللـيج ( بـن الس يد صاع   

بن محمد بن عبد هللا بن محمـد بـن عـيل  أ محدبن عبد هللا بن محمد بن   محمد

 ) الشجرة (  . بن عبد الرمحن العطاس بن حسني بن معر 

بـن عبـد  دومهنم جباوه ابلكنقان احلبيب حسني بن حمسن بن محمـ 

املتـوىف جبـاوه عيل بـن حسـني بـن معـر  بن محمد بن جعفرهللا بن محمد بن 

 ) الشجرة (  ه .1278ابلكنقان س نة 

بن محمد بن حسـني بـن جعفـر بـن محمـد بـن  يب جعفرومهنم احلب  

) . بن عبد الرمحن العطاس املتوىف ببضـه بـدوعن عيل بن حسني بن معر 

 الشجرة ( 

 بـن أ محـدبن حمسن بـن أ يب بكـر بـن  أ محدومهنم الس يد سامل بن  

القريش الهـامشي احلسـيين  العطاسحسني ابن معربن عبد الرمحن  عيل بن

احلرضـاوي بآ نــه ودل يف ســ نة  أ محــد، قـال صــاحب النرشــ : ذكـر الشــ يخ 

ه ببدلة حريضة من أ رايض حرضموت وأ ول من سكهنا من جدوده 1247
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الس يد معر العطاس ، ونشآ  املرتمج هل اها وملا ترعرع حفظ القرءان الكـرمي 

) بعمد ( العطاس  أ محديد الس يد صاع بن عبد هللا بن  وطلب العمل عىل

وعىل الس يد أ بوبكر بن عبد هللا العطاس ، مث قدم مكة املرشفة وقرأ  عـىل 

 أ محـدالس يد محمد شطا ومفيت الشافعية محمد سعيد القديس وعـىل السـ يد 

زيين دحالن ولزمه مالزمة لكية حبيث اكنت أ ك ر قراءته عليـه ، وقـرأ  بن 

ىل جـاوه وأ قـام بـبدلة هجـور مي فتـة احلنفـي خ ابـراهعـىل الشـ ي ، مث سـافر اإ

وتقرب من سـلطاهنا وزوجـه ووله قاضـيا وأ ودل ال ولد وصـار ذا ثـروة ، 

ه رمحـه هللا تعـاىل  1316مكث اها س نني عديدة وتويف يف رمضان س نة 

ال رسة القرش ية أ عيان مكة انمية لل سـ تاذ عبـد هللا نقال من كتاب . اهـ 

 778/1وترمج هل يف اتج ال عراس بتوسع  . يق بن صد

ومهنم احلبيب حسني بن سامل بن أ يب بكر بن أ محـد بـن عـيل بـن  

حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس ، اكن رمحه هللا عاملا عامال جوادا 

كرميا حمبا لللخري ، من أ عامهل اخلريية يف جاوه بنـاء عـدة مسـاجد عـىل نفقتـه 

  ه 1272ابلكنقان س نة اخلاصة ، تويف جباوه 

ومن ذرية احلبيب عيل بن حسني املعروفني ) بآ ل مسـت ( مـهنم 

الس يد حسني بن محمـد ) جبـاكرات جـاوه ( بـن سـامل ) املتـوىف بـآ يش ( بـن 

بن عيل بـن  أ محدبن جعفر بن  أ محدحمسن ) املتوىف حبريضة ( بن سامل بن 

 ) الشجرة ( . بن عبد الرمحن العطاس حسني بن معر 

م السـادة املعـروفني ) ابجلـول ( مـهنم احلبيـب عبـد هللا بـن ومهن

بـن حسـني بـن سـامل بـن أ يب بكـر بـن  أ محـدبن عبد هللا بن محمد بن  أ محد
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، وذريتــه بــن معــر بــن عبــد الــرمحن العطــاس بــن عــيل بــن حســني  أ محــد

 ) الشجرة ( موجودين جباوه وحرضموت املالك وحريضه . 

بن عيدروس بن عبـد هللا  بن معر بن حسني أ محدومهنم الس يد 

 أ محـدبن حسني بن سامل بن أ يب بكر بن  أ محدبن محمد بن سامل بن محمد بن 

 ) الشجرة ( . بن عبد الرمحن العطاس بن عيل بن حسني بن معر 

ومهنم السادة املعـروفني ) بـآ ل حمسـن بـن بـويكر ( مـهنم السـ يد 

بن عيل بن  أ محدن عيل بن صاع بن محمد ) املتوىف جباكرات ( بن عبد هللا ب

 ) الشجرة (  . بن عبد الرمحن العطاس حسني بن معر 

ومهنم الس يد عبد هللا بن علوي  بن عبد هللا بن حمسن بن أ يب  

لعطاس يف جاكرات ، تلقى علومه بن عيل بن حسني بن معر اأ محدبكر بن 

هناض ال مة هل  علامء عرصه يف البالد العربية ،عىل  اكن ذاطموح يف اإ

ع ال مور الإجامتعية ؛ مهنا أ نه دف استهناضية وأ ود بيضاء يف عدد منأ شعار 

مام مساداجلامع يف جوكاا جباوه مقدارا من املال  أ محدللحاج  دحالن اإ

ن املبلغ اكن عرشين أ لف روبية هولندية  قال يل ابنه الس يد اسامعيل اإ

هللا لإقامة مجعية ملواهجة التنصري اذلي انترش هناك . وتربع الس يد عبد 

 ملكتبة مجعية الرابطة العلوية مببلغ مخسامئة كتاب .

محمد املهندس عضو رلس  : أ بناء مهاملذكور للس يد عبد هللا  

ىل تركيا وتويف اها وهل اها  ال مة عن العرب ، وهامش همندس زراعي هاجراإ

ذرية ، واسامعيل درس يف مرص وأ وراب واكن عضوا يف رلس ال مة قبل 

 ـ مشس الظهرية أ خيه وهل عقب اه
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بـن حمسـن بـن  أ محـدومهنم الس يد حيدر أ بوبكر بن عبد هللا بن 

بن عيل بن حسني تبوأ  عـدة مناصـب يف مجهوريـة ا ـ ن  أ محدأ يب بكر بن 

 ادلميقراطية واكن أ خر رئيس لها ومقمي حاليا بني السعودية ودول اخلليج . 
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 العطاس د الرمحنسني بن معر بن عبعبد هللا بن ح احلبيب 

ه وأ خذ وأ خذ عن علامء عرص ترىب وهتذب بوادله احلبيب احلسني بن معر 

 أ محدوادلته الرشيفة رقوان بنت عبد هللا بن  عنه الكثري من املريدين ،

اجلفري  ، توىل تربية وعناية أ حفاده أ ولداحلسن بن عبد هللا وكفلهم ، 

واسعة يف كتاب سفينة ة وقد ترمج هل حفيده احلبيب عيل بن حسن برتمج

 البضائع مهنا قوهل ريض هللا عنه : 

وقد اكن نفع هللا به ورمحه وجزاه عنا ماجزا وادلا عن ودله ، 

ذا رأ يت شدة ذكل منه أ تذكر  شديد العنوة بنا واحلدب علينا ، فكنت اإ

 قول أ يب طالب ابن عبد املطلب حني يناضل أ عداء الرسول بقوهل شعرا : 

 ودافعت عنه ابذلرا والالكلك   دونه ومحيتهحدبت بنفيس       

   وقوهل يف البيت ال خر:             

 ونذهل من أ بنائنا واحلـــــالئل  ونسلمه حىت نرصع دونــــــه       

وقرأ ان عليه يف مجةل من الكتب لس امي الفرائض ، فكنت رمبا  

ىل البيت لنقرأ  عليه ، واك ن شديد اذلب عين اس تغبت فمل أ تيه فيآ يت هو اإ

ذا مسع ب دة قام آ ن أ حدا يتلكم علينا ولو بلكمة واحوامحلاية يل ، واكن اإ

لينا من اكن ، فمل يقدر أ حد يف حياته أ  ابلرد ذلكل العدو ولو اكن  ن يصل اإ

خوانه املعادين واحلساد لنا يف تكل الببآ ذى مع ك رة  الد ، حىت أ ن بعض اإ

نا مهنم أ ذى كثريا فآ اتمه الوادل قام مرة مع جامعة من احلساد وحصل علي 

ىل بيوهتم وجادهلم حىت أ دحض ماعندمه من احلجج  حباة ، عبد هللا اإ

نمك لن  قاطعة احلجج ، ساطعة البلج ، وقال هلم يف أ خر ماقال هلم : اإ

ل أ ن وصل ليه اإ يل بسوء ، واكن عزيزا علهيمتصلوا اإ فرتكوا ذكل ، ،  مت اإ
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وأ عىل يف أ عىل املعايل درجته ، أ مني فتقبل هللا منه ونرصه كام نرصه ، 

 اللهم أ مني . 

واكنت وفاته وقت املغرب ليةل ال حد احلادية والعرشين من شهر 

 وهل من ال ولد سامل وحسن .  ه 1150عاشوراء س نة 

 بن عبد الرمحن العطاس سامل بن عبد هللا بن حسني بن معر  

ه وعرض بوزيد جد السادة امللقبني بآ ل موت ، منترشين حبريضة وسدب

 ونر والهند والسعودية . 

الس يد محمد بن صاع بن عبد هللا بن حمسن بن سامل بن مهنم   

 عبد هللا بن حسني بن معر وذريته حبريضة والهند وجاوه والسعودية . 

بن محمد بن سامل بن عبد هللا بن حسني بن معر   أ محدالس يد  

 ذريته بعرض بوزيد وسدبه وجاوه والسعودية . 

بن سامل بن عبد هللا بن محمد بن حمسن الس يد زين بن حمسن   

وأ ولده بن سامل بن عبد هللا بن حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس 

 بعرض بوزيد وجاوه والسعودية . 

بن صاع بن ومهنم احلبيب املعمر ندمي الس بحة واجلالةل عبد هللا  

 بدالرمحن  بن معر بن ع امل بن عبد هللا بن حسنيعبد هللا بن حمسن بن س

وليد حريضة ودفيهنا ومل يعرف سواها من بالد هللا ، اكن رمحه هللا وثيق 

الإعامتد حبديث س يد الوجود صىل هللا عليه وأ هل وسمل يف قوهل : لعدوى 

انء واحد ، واكن  ولطرية ولهامة ، فاكن يآ لك مع أ هل العاهات يف اإ

ذا اك ىل يده . يصاحف اجملذوم ويسآ هل عن حاجته اإ  ن فقريا ويناوهل ذكل اإ

 ) لتوجد دلينا معلومات اكفية عن ذرية املذكور فليعذرين القارئ (
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 بن عبد الرمحناحلبيب حسن بن عبد هللا بن حسني بن معر 

 بن عبد الرمحن وادلته الرشيفة عاششة بنت سامل بن معر ،  العطاس

يف عام  العطاس ترىب وهتذب بوادل وجبده احلسني بن معر ، تويف

ه ترمج هل يف سفينة البضائع ويف عدة مواضع من كتب احلبيب 1123

وصاع وعيل وأ بو بكر وادلهتم  أ محدعيل بن حسن . هل من ال ولد :  

الش يخه فاطمة بنت أ يب بكر بن شيبان بن اإحساق ، وعلوي وادلته 

 العطاس . بن عبد الرمحن الرشيفة ش يخة بنت أ يب بكر بن سامل بن معر 

ي بن حسن بن عبد هللا بن حسن بن عبد هللا بن حسني علو  

تزوج ودفني املشهد ، وليد حريضة  بن عبد الرمحن العطاسبن معر 

وخلف بنتا وماتت يف حياته وتويف ابملشهد ودفن فيه ومسيت الرتبة اليت 

 دفن فهيا ابملشهد برتبة علوي  ومل يعقب . 

عبد الرمحن  بن معر بنبن حسن بن عبد هللا بن حسني  أ محد 

ترىب وهتذب جبديه احلبيب عبد هللا بن حسني واحلسني بن العطاس ، 

ىل احلرمني الرشيفني ل داء النسكني وزورة  معر ، سافر بعد وفاة وادله اإ

س يد الكونني مث عاد اإىل حرضموت بسسب أ زنه وكدر خاطره  فمل 

حرتاما   لتكل تطب نفسه ابجللوس يف احلرم الرشيف وهو مكدر اخلاطر اإ

ن ال مر اذلي أ لكفه عىل اخلروج هو قعة الرشيفة وفرارا بدينه ، حيث أ  الب

املزامحة عىل يشء من أ مور دينه ، ففر منه فراره من ال سد ، واكن ذكل 

شارة بعض اجملاورين اها من أ هل الفضل ملا استشاره احلبيب  يف  أ محدابإ

نه مل مث عاد اإىل حرضموت مسقط رأ سه وأ خذ مدة قريبة حبي ذكل ، ث اإ

ىل أ رض الهند ومكث اها ،  يتفق بغالب انبني ، مث بعد ذكل سافر اإ
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وتوفيت وادلته وهو بآ رض الهند . واكنت وادلته متعلقة به كثري ، وقد 

أ رسل أ خيه احلبيب عيل بن حسن كتااب وقصيدة حيثه فهيا عىل اخلروج ، 

يوان املسمى قالئد والقصيدة املذكورة مؤثرة وحمزنه وقد أ ثبهتا يف ادل

ان وفرائد اللسان  و هنا نثبت املاكتبة املذكورة اليت أ رسلها ويه احلس

 :مثبوتة يف مقدمة الرسائل املرسةل ، قال ريض هللا عنه ونفعنا به 

بسم هللا الرمحن الرحمي ، امحلد هلل مطلع أ مقار السعادة ، من 

فادة والإس تفا دة ، بعد ررواها يف أ خبار السادة يف أ فالك السعادة ، لالإ

رروب الغربة ، والاكشف اها عن أ هلها كسوف الكربة ، واملسقي برحيقها 

غالئل صديقها فيالها من رشبه ، لقد فاقت مزاج التسنمي وأ فواج النس مي 

ذ رفعت عذاب البعد ال لمي ابقرتاب القربة ، فصارت الشدة  ابلنعمي ، اإ

العصبة ، ومراتب الرتبة ،  املصبور علهيا نعمة مشكورعلهيا جبميع عصائب

ذ فاض علينا فضم ؛ وانكشف ابخلصب حمم ،  فامحلد ملن هو أ هم اإ

ل هللا جامع الش تات ومظهر ال وت ، وحافظ من يف  هل اإ وأ شهد ان لاإ

ن يف ذكل  ليه منهتىى الغاوت ، اإ ال رض والسموات ، اذلي بيده املبتدأ  واإ

ه وخليم اذلي أ ريض ل وت ، وأ شهد أ ن محمدا عبده ورسوهل وحبيب

وحصبه  هللا عليه وسمل وعىل أ هل الطيبنيوأ عطي سؤهل ومآ موهل ، صىل 

ىل يوم العرض عىل أ رسع احلاس بني ،  حسان اإ الطاهرين ، وأ تباعهم ابإ

واجامتع ال ولني وال خرين  ، من العبد ال قل عيل بن حسن بن عبد هللا 

احلرضة الرشيفة  بن احلسني بن معر العطاس علوي عفا هللا عنه ، اإىل

والنظرة النظيفة ، حرضة ونظرة ذات س يدان ومولان وبركتنا وذخران 

وكزنان احلبيب الصنو الوادل املاكل ، بقية السلف وزينة اخللف ، شهاب 
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ادلين الثاقب ، وسالةل أ هل الفضائل واملناقب ، أ محد محد هللا مساعيه 

وش يخنا الوادل الفقيه  وأ جاب داعيه ، ابن س يدان الوادل احلسن ابن س يدان

النبيه ويل هللا ، العارف بآ حاكم هللا ؛ عبد هللا ابن الش يخ القطب 

احلسني الزين ، اذلي هو القرة للك عني ، والغرة للك أ ين ، اجلاين للك 

زين ، ابن الش يخ القطب الغوث الفرد الرابين ، الوارث الصمداين ، فرد 

رف والعرفان ، معر ابن الزمان ، وعني ال عيان ، ومقدم أ هل الع

بن عبدالرمحن ابن عقيل العطاس بن سامل بن عبد هللا بن عبد الرمحن ا

 عبد الرمحن السقاف ابن الش يخ محمد الش يخ عبد هللا ابن ش يخ املشاخي

موىل ادلويةل بن عيل بن علوي ابن الش يخ الفقيه املقدم ، انمك يف لك 

، محمد بن عيل بن محمد  أ مر حممك ، املرسوم بسمة امس هللا ال عظم

صاحب مرابط ، بن عيل بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد هللا بن 

أ محد املهاجر اإىل هللا بن عيىس بن محمد بن عيل العري  بن جعفر 

الصادق بن محمد الباقر بن عيل زين العابدين ابن احلسني الس بط ابن ابب 

ابن أ يب طالب أ عال هللا  مدينة العمل ومعدن احلمل ومبيد أ هل الظمل ، عيل

درجاهتم ونفعنا برباكهتم ، أ مني أ مني . صدرت لطلب صاع ادلعاء وجتديد 

هداء مس نون السالم والتحية والإكرام ، ورمحة العزيز العالم ،  العهد واإ

وذكل بعد أ ن جاء كتابمك الكرمي ، اذلي شفا فؤاد السقمي ، وحصل به 

ذ فهمناه هنمي ، ومحدان هللا ال نس العممي ، واجنىل به اهلم ا هبمي  ، وكدان اإ

ذا جاءان مقال  عىل حياتمك الغالية ، ووجود ذاتمك العالية ، وقد كنا نقول اإ

اذلي ظلت راحلته اليت علهيا زاده واها جناته ؛ فلام وجدها قال : اللهم أ نت 

عبدي وأ ان ربك ، أ راد : أ نت ريب وأ ان عبدك ، كام ورد يف احلديث . 
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محدا يؤايف نعمه وياكيف مزيده كرمه ، امحلد هلل اذلي بنعمته تمت فلم امحلد 

ذا بنا   رشاق نورك اإ الصاحلات . هذا وس يدي ، وماكنا نعد ظهورك واإ

ل مكن جاء من ادلار  بك مسطورك ، ورجوان بعد حضوره حضورك ؛ اإ

ال خرة ، أ وجنا من البحار الزاخرة ، والقصة عىل التحقيق قصة يوسف 

مي الفصيح املنطيق ، وكنا قبل أ ن تبلغ س نونك العرشين الصديق أ ومت

ين  بلكمة مسعناها عنك مس تبرشين ويه أ نك تقول لبعض انبني : اإ

من الس نني ـ فلام جاوزت ذكل العدد  1سآ مكث جبهة الهند مخس قواو

وانقطع العمل ومخد ، غلب اليآ س عن الغالب الطمع ، وانزوى عندمه حبل 

 هلم أ ن ينشدوا قول الفقيه معر مقدم أ هل الورع :  التآ ميل وانقطع ، وحق

 بتس به بتس به لوفاد راعيه مافاد  مطعم البني لعاد ذقمت كيفقل هلم 

 اكن ماسار حبرق بني حليه وطراد  لو بغا هللا لنا نرجع كام يوم نعتــاد

 فاإن يوم القيامة بيننا اللك مـــــيعاد  البني للحادفاإن غدينا ومضتنا عىل 

وقول ال خر وهو احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد حيث قال  

من مجةل قصيدة يريث اها أ هل البيت النبوي عامة واكفة وخاصة ، اليت 

 يقول يف مطلعها : 

 مع ال حبة لوعادت ولوعادوا  مرت لنا ابمحلى املآ نوس أ عياد

ىل قوهل :          حىت انهتىى مهنا اإ

 رمغ ال نوف كام هتواه حساد  مشتتون بآ طراف البالد عىل 

                                                 
1
قاية ابللهاة احلرضمية ، والقاية  ابلعدد أ ربع ، حىت أ هنم يقولوا : قاية ومفردها  مجع القواو 

وقايتني ، وذلكل اكنت لقب أ هل ترمي اخليل ، ل هنم عند ماشاهدوا اخليول وك رهتا يف القصة 

 املشهورة قالوا : قاية قايتني أ ربعامئة ما يعتدين . 
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 ماحقهم ومه مجع وأ فــــــــراد  بني ال ابعد لتدري أ ماثـــــلهم

ن الزمان بفراقك علينا قد جار ، حىت   ووس يدي وهللا اإ

انقطعت منا عنك ال نباء وال خبار ، وكنا نسآ ل من جاء من الهند ونويص 

ليه سار، فمل ينطق لنا عنك اكذب ولصادق ، بل قيل لنا أ نه  بك من اإ

 قد مات : 

 وههيات خل ابلعقيق نواصم  وههيات ههيات العقيق ومن به   

ه حصل عند  1143وملا اكن يوم ال حد رابع ربيع الثاين س نة 

اململوك تذاكر وابت حليف هواجس وأ فاكر لغيبتمك أ نمت والصنو أ بو بكر 

 رب العاملني واخلال سهل بن أ يب بكر ، فآ نشآ ت أ بياات أ ترضع اها اإىل هللا

أ ن يردمك ثالثتمك ساملني غامنني ، فآ ما الصنو أ يب بكر واخلال سهل فقد 

رجعا واملس تجيب لنا فهيم عاجال ، وقيل أ ما أ نت فاس تجيب فيك وتآ خر 

ىل أ خر املاكتبة  ذا دعاه ويكشف السوء ، اإ ، وهو اذلي ليب املضطر اإ

 املثبتة يف الرسائل املرسةل ،والقصيدة يه هذه : 
نه جشاه   ولمع الناظر برق ابرق جشا قليب ضياه  ملعه جشى قليب كذب من ليقول اإ

، ومثبوتة ابدليوان ويه قصيدة طويةل حنو من أ ربعة وس تني بيتا  

عن اترخي وفاته ول البدل اليت تويف اها وال قرب معلومات ول توجد دلينا 

جد دلينا معلومات أ نه تويف ابلهند ، كذكل ال مر ابلنس بة ل ولده لتو 

بن عبد هللا بن  أ محداكفية  واملوجود يف الشجرة أ ن هل أ ولد ابملشهد مهنم 

بن حسن وليوجد هلم عقب أ خر مثبوت ، ويوجد هل عقب جب ان  أ محد

بن بن حامديف السعودية ، حيث  صلنا عىل معلومات من الس يد حسن 

ن ج ان بآ نه اتصل معه هص مبن هادون بن حسني بن معر  أ محد
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يدعى : زهري بن عيل  وأ ثبت نس به  اإىل حمسن بن حسني بن حسن بن 

ىل احلبيب  أ محدعبد هللا بن  املذكور وهللا  أ محدبن حسن وأ نه ينتسب اإ

 أ عمل . 

ومهنم الس يد محمد بن سامل بن عبد هللا بن حسني بن حسن بن  

ن عبدهللا بن أ محد بن حسن بن عبد هللا بن حسني بن معر بن عبدالرمح

العطاس مدير التعلمي جب ان كام يوجد مجموعة من ذرية احلبيب أ محد بن 

نظفر مبعلومات اكفية عهنم وهذا ماتيرس حسن يف منطقة ج ان غري أ ان مل 

 لنا . 
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 بن معر بن عبد الرمحنأ بوبكر بن حسن بن عبد هللا بن حسني 

 بن حسني بن العطاس ترىب وهتذب  ت رعاية جده احلبيب عبد هللا

ىل احلرمني معر ،  ل داء النسكني وزورة س يد الكونني الرشيفني سافر اإ

تويف يف بدل خذ عن ش يوخها ، ال  وجاور ابحلرم امليك لطلب العمل اها و 

ىل احلرمني يف السفرة الثانية ، ترمج هل احلبيب عيل  أ حور وهو يف طريقه اإ

ته قال : وقد اكن الصنو بن حسن يف كتابه سفينة البضائع عند ترمجة وادل

العالمة أ بوبكر بن حسن أ صغر مين س نا وهو أ خر أ ولدها ، حفني 

ذا كنت تريد  اس تآ ذهنا للحج قالت : وودلي يعرس عيل فراقك ولكن اإ

احلج فالأ تركك تكون عاقا قد رضيت بذكل ، فرس عىل بركة هللا تعاىل 

ه ، ولها يف وأ نت يف حل ، وقد اكن أ عز الناس اإ هيا وصربت عىل فراق

ىل الصنو  ليه واإ نه ج بيت هللا احلرام  أ محدذكل أ شعار يف الشوق اإ ،مث اإ

ىل ماكنه فآ ذنت هل فسار  وعاد ولبث مدة يسرية واس تآ ذهنا يف العود اإ

ن الصنو أ بوبكر مع الوادلة حبركة ، فلام سافر تذاكران فيه  فقلت لها : اإ

، مث بعد ذكل  اس تعال هذه العاةل القوية ، فقالت هذه خصة جذبته

بآ وم قالئل قالت يل الوادلة : رأ يت أ اببكر ك نه طفل صغري وك نه سقط 

ل مدة يسرية حىت جفآ انخرب وفاته  من يدي ووقع يف حبر ، فمل نلبث اإ

واكن ذكل ليةل السبت واثين عرش يوما من شهر رجب ال صب س نة 

رج من } ومن  ه وهو متوجه اإىل هللا حائز الثواب لقوهل تعاىل  1146

 بيته هماجرا اإىل هللا ورسوهل مث يدركه املوت فقد وقع أ جره عىل هللا {

وقوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل : من جاءه املوت وهو يطلب العمل ليحيي 

ل درجة النبوة . وقد اكن ريض هللا  به الإسالم مل يكن بينه وبني ال نبياء اإ
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مل نصيبا مباراك ، وقد عنه ورمحه حيفظ القرءان العظمي ، وأ خذ من الع

حصل فطه كتبا ووقفها علينا تقبل هللا منه ، وكذكل حصل مصحفا 

اكمال ووقفه عىل جامع بدل حريضة وجعل النظر لنا يف ذكل وهو اللك 

 بربكهتا . 

بليغة مؤثرة وأ ثبهتا يف وقد ر ه احلبيب عيل بن حسن بقصيدة  

 هللا وأ رضاه :ننقلها هنا ترباك وت نا اها قال ريض ادليوان 

 خافيات اجلروحبصوت حمزون يبدي   حاممة احلي ظلت يف املنازل تنوح

 هام قالب وروحوحرك الشوق حىت   وصري ادلمع من عني املعىن سفوح

 الس يد اجليد املعطي جزيل املنــوح  الفؤاد النصوحمن فرقة احلب مضنون 

 ه يف املال مايــبوحالعارف اليل برس   العامل العامل الفاضل بعيد املـيوح

 بوبكر بوبكر كهفي لطلبت الس نوح  بوبكر بوبكر ونعم اجلواد السموح

 مالذ امجلوحصنوي حبييب س ند ظهري   الرجوحبوبكر بوبكر ذي العقل الرزين 

 أ حشاي لهب تفوح وانذاب جسمي وبني  سلويت والرشوح بعدهتكدرت بعد 

ذا ت   شارد مجوح وصار نوآ من العينني  العيش والرسوح خياهل يفبادا اإ

 من حر فرقاه يف ادلنيا وفوت الربوح  وبسطي يروحترامكت فويق أ حزاين 

لــــــــــــــه الرباو خريمغمن يلوح  عىل حمبته وأ ما هو ظفر ابملنــوح  لقا اإ

 والصلوحال ولياء واهل الشهادة وحزب   مع النبيني مجم تبعة أ دم ونـــــوح

 مع التخلص من السجن الكظمي اذلبوح  مر هللا فهيا وضــوحهذه فوائد لع

 دنيا املاكره حمل اهلم بتس الصبـوح  و نعم وهللا من خريه ونعم الفتوح

 يذحب لشاربه جتريعه بقطع ادلمـــوح  صديد القيوحمس الفؤاد اجملمع من 
 ــــبوحويسرت احلال فهيا ما اخملابر تـ   لكن عىس هللا  لص قبل هتك الش بوح
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 ليل ظلمها وينقذ يوم تبدو الصفوح  شفيع اخللق نور اجلنوح آ محدواخلمت ب

 يسعى لنا واملكذب يف لظاها يفوح  هنار تقبل هجمن يف القيامة تفـــوح

*** 
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 بن عبداحلبيب صاع بن حسن بن عبد هللا بن حسني بن معر 

ادلته الش يخه فاطمة بنت أ يب بكر وليد حريضة ودفيهنا و الرمحن العطاس 

 .  أ محدبن شيبان بن اإحساق هل من ال ولد حمسن و 

مهنم ش يخ السادة العلويني مبكة املكرمة ، اذلين ورثوا اجملد عن 

مامه ، وانبغة الوقت وحسانه ، الفاضل  أ ابهئم اكبرا عن اكبر، بلبل احلرم واإ

هلمة العالية ، وال نوار الاكمل ، العامل انتشم ، صاحب املاكرم امجلة وا

اللطيفة ، والعبادة التامة الس يد محمد بن حمسن بن صاع بن حسن بن 

عبد هللا بن حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس  ، تلقى تعل ه يف 

احلرم امليك عىل أ ش ياخ كثريين  ، وهل أ عامل جليةل وتبوأ  مناصب عديدة ، 

ىل مفن أ عامهل أ نه اكن عضوا يف الوفد اذلي  بعثه الرشيف عبد املعني اإ

ال مري سعود بن عبد العزيز اذلي وصل جبيشه اإىل حنو ثالث مراحل من 

مكة املكرمة ؛ يقول ابن برش أ هنم عسكروا يف العقيق املعروفة قرب 

ه والوفد اذلي أ رسم املكيون مؤلف من العالمة 1217الريعان عام 

يخ السادة الس يد الش يخ طاهر سنبل والش يخ عبد احلفيظ العج ي وش  

محمد بن حمسن العطاس والس يد محمد مريرين وادل الس يد عبد هللا مفيت 

ه حصل الصلح 1221مكة ، وذكل بعد حوادث الطائف ، ويف عام 

بني الرشيف وقائد جيوش جند وأ رسل الرشيف الس يد محمد بن حمسن 

ىل الرشيف غالب .  ىل ادلرعية وعاد بعد شهرين ابجلواب اإ  العطاس اإ

ا حدث الزناع بني الرشيف عبد املطلب والرشيف محمد بن ومل

عون اكن الس يد محمد بن حمسن العطاس مع الرشيف عبد املطلب 

ابلطائف ، وملا انهتىى اخلالف وانترص محمد بن عون وسلمي بك قبض عىل 



140 
 

عبد املطلب وأ رسلوا اإىل مرص ومهنم الس يد محمد بن الرشيف أ عوان 

ه  تويف 1252ابشا يف العودة اإىل مكة عام حمسن ، مث أ ذن هل محمد عيل 

ه انهتىى 1260مبكة املكرمة ليةل الواحد والعرشين من شهر رجب س نة 

 وجشرة ال نساب ومعلومات أ خرى . 262/1نقال من كتاب مشس الظهرية 

بيب حمسن بن حسن بن عبد هللا بن محمد بن حمسن بن احل 

محمد بن حمسن تويف  صاع بن حسن املتويف مبكة وحفيده عبد الوهاب بن

نقطاع  يف بوقور جباوه وأ ولده مبكة ، ولتوجد دلينا معلومات عهنم لإ

 السلسةل كام يف الشجرة . 

بن صاع بن حسن بن عبد هللا بن حسني املتوىف  أ محد احلبيب

 حبريضة وعقبه حبريضة وجاوه وعدن واملالك . 

يه معىن مهنم احلبيب ال س بق ؛ ذو الصالح انقق ، واملتايل ف 

ذا قيل صدق : علوي بن حسن بن  ذا قال صدق واإ احلديث : املؤمن اإ

عبد هللا بن حسني بن معر العطاس حسن بن عيل بن أ محد بن صاع بن 

وليد حريضة ودفيهنا طلب العمل حبرضموت وأ خذ عن احلبيب أ يب بكر بن 

عبد هللا العطاس وعن احلبيب معر بن هادون العطاس وعن احلبيب 

عبد هللا العطاس معد ، سافر اإىل جاوه واجمتع ابحلبيب العارف صاع بن 

ابهلل ش يخ بن أ محد ابفقيه دفني سوراابو وشهريها وأ خذ عنه ، مث سافر 

ىل احلرمني الرشيفني ل داء النسكني وزورة س يد الكونني وتزوج مبكة  اإ

ىل مسقط  وأ خذ عن ش يخ الإسالم الش يخ محمد سعيد اببصيل ، وعاد اإ

ضة ولزم فهيا العبادة ورالسة ال خيار ، فاكن من أ وراده رأ سه حري

اخلاصة أ نه  مت دلئل اخلريات يف لك يوم ، كام أ نه معدود يف يوم امجلعة 
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ذا قام  من أ هل الساعة ال وىل حىت أ نه كثريا مايقوم بوظيفة اخلطبة اإ

ابخلطيب الراتب عذر ، واكن من أ هل الصدق والرصاحة يف ال قوال 

حسن اخللق سهل املعارشة ليظن أ ن أ حدا يكذب همام اكن  وال فعال

احلال . تويف حبريضة ودفن اها ، اللهم انرش نفحات الرضوان عليه وأ مدان 

ابل رسار اليت أ ودعهتا دليه أ مني . اهـ نقال ابختصار من اتج ال عراس 

30/2 

احلبيب العابد الكرمي اجملدد ذلكروت حامت ، واملوافق ومهنم  

مدارس العمل واملعامل عبد هللا بن علوي بن حسن بن عيل بن  لعامرة

وخرجي ه 1277يف عام بن صاع بن حسن وليد رشبون جباوه أ محد

حريضة ودفيهنا ، نلقى معارفه حبريضة ، من ش يوخه احلبيب محمد بن 

بن حسن العطاس وغريهام يف حرضموت  أ محدحسني العطاس واحلبيب 

مور اخلري والإحسان ذلوي احلاجات ، ومن والهند ، اكن كرميا ابذل ل  

ىل الهند عام  أ عامهل بناء مساد وحفر برئ ليس تقي الناس مهنا ، سافر اإ

ه ودخل اكلكتا يف البنغال لدلعوة اإىل هللا ، وملا عرض الناس 1304

خراهجا يف  دارة حلفظ هذه ال موال واإ عليه ال موال أ شار علهيم أ ن يؤلفوا اإ

معرت الزواو اليت يدرس فهيا ويطعم القادمني ،  مصاع املسلمني ، ومهنا

ىل بورما وفهيا بىن زاوية للتعلمي يف رانقون واهنال  وانترشت تعا  ه حىت اإ

عليه الطالب ، وبىن يف حريضة مساد ومدارس ، وأ خذ يدفع من 

كراهمم ، ووزع مادليه من  ال موال ل عامل اخلري واس تقبال القادمني واإ

س تحقني ، وأ لف كثريا من الكتب مهنا : كتاب مالبس وغريها عىل امل 

العمل النرباس يف التنبيه عىل مهنج ال كياس ، وكتاب الربوق الالمعة 
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وال نوار الساطعة ، وكتاب سبيل املهتدين ، وكتاب ظهور احلقائق يف 

ه . ابختصار من كتاب اتج ال عراس  1334بيان الطرائق . تويف س نة 

 املؤرخني .  وقدترمج هل الكثري من 82/2

أ خيه ووصيه وخلفه عىل املقام والطريقة والعمل واحلمل والكرم 

بن عبد هللا بن بن حسن  بن حسن بن أ محد بن صاع  حمسن بن علوي

وليد حريضة ودفني بتاوي ابندونيس يا ، ومتم مجيع ال ماكن حسني بن معر 

ق من مقام اليت قد رشع فهيا أ خيه احلبيب عبد هللا ومل يرتك شيئا مما يتعل

ل وأ جراه عىل الوجه ال مكل .   أ خيه اإ

بن حسن بن عيل بن علوي عبد الرمحن بن عبد هللا احلبيب  

 وليد حريضة س نة نيبن حسبن عبد هللا بن أ محد بن صاع بن حسن 

ترىب وهتذب بعمه احلبيب حمسن طلب العمل حبريضة وار ل ه 1334

ىل عدة أ قطار وقام عىل خدمة املقام فقام ب توىف مبكة س نة ه املقام التام ،  اإ

 ه وأ ورهثا ل حفاده املنترشين حبريضة واخلليج والسعودية .  1389

بن صاع   أ محداحلبيب حسن بن علوي بن حسن بن عيل بن 

ه وأ ولده منترشين جباوه وحريضة  1347املتوىف يف كودوس جباوه س نة 

 والسعودية . وعدن 

احلبيب صاع بن حسن بن عبد هللا  ) هذا مادلينا من معلومات عن ذرية

 وما خفي عنا أ ك ر (
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احلبيب عيل بن حسن بن عبد هللا بن حسني بن معر العطاس صاحب 

 املشهد .

ماما فاضال وعاملا عامال ذكيا نبهيا أ ية يف احلفظ والفهم ،   اكن نبهيا اإ

ين هل ال ودي الظاهرة والكرامات الباهرة ، ودل ليةل امجلعة احلادي والعرش 

ه وتويف مبشهده املعروف املشهور  1121من شهر ربيع الثاين س نة 

ابلغيوار ، وهل زورة س نوية مشهورة يف الثاين عرش من شهر ربيع ال ول 

لك عام حيرضه من الناس مج رفري ومجع كثري من أ جناس الناس حىت 

  ال ولياء أ حياء وأ مواات بل شوهد ال نبياء حيرضوهنا ، نفع هللا به أ مني .

ترمج لنفسه ترمجة وافية يف كتاب خا  سامه سفينة البضائع 

ابسودان ، هل  أ محدومض ة الضوائع ، وأ فرده ابلرتمجة الش يخ عبد هللا بن 

املؤلفات الكثرية يف علوم ش ىت ، وهل الرحالت املتعددة اإىل اكفة ودون 

حرضموت والساحل لطلب العمل وادلعوة اإىل هللا ، ترمج هل كثري من 

ؤرخني ، ولو بسطنا يف ترمجته ل خذ منا الكثري وقليل يف حقه ريض امل

هللا عنه وأ رضاه ونكتفي هنا بنقل ماترمج هل الس يد عبد هللا بن محمد 

( ل هنا  خمترصة ووج ة  158/2السقاف يف كتابه ) الشعراء احلرضميني 

 ويف نفس الوقت بليغة ، قال فهيا : 

ىل أ خر النسب ، من كبار  الس يد عيل بن حسن العطاس اإ

العلامء ادلينيني والزعامء املرشدين وذوي املواهب اخلصبة وانصولت 

نتفاع اخلريي والإجامتعي ، مودله مبدينة  املوفورة املعنوية املبذوةل لالإ

ه ومااكد يدرك الفطام خلف ظهره  1121حريضة يف ربيع الثاين عام 

كفاةل جده عبد هللا ، حىت اكن أ بوه ملحودا يف قربه ، فيشب يتامي يف 
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ولكنه مل لزت السابعة من معره حىت اكن قد خمت القرءان احلكمي شارعا يف 

ىل أ ن قال  :   حفظه حىت أ تقنه . اإ

ولشذوذ حفظه من مرة همام صعب انفو  واس تطال مع قوة 

فطانته وعدم نس يانه مامير عىل ذاكرته مدى احلياة السبب املبارش يف نبوغه 

ذا اكن منذ التاسعة من الهائل وك رة  حمفوظاته اليت ل تعد ول ىص . واإ

حياته قد اعتاد قيام الثلث ال خري من لك ليةل يهتاد ابملساد اتليا ربع 

حياء ما بني العشائني معتكفا ابملساد يتلوا القرءان من غري  القرءان واإ

انقطاع كام يروي يف سفينة البضائع ، فقد اكن مالحظا برعاية هللا منذ 

ن تعجب من  يشء فانب من طفل مل يبلغ العارشة من معره  الطفوةل . واإ

ىل الصباح . ومك  ذا طرقه اخلوف من ربه ليال مل يغمض هل جفن اإ حىت اإ

يكون مجيال أ ن تس متع اإىل خطيب صغري دون البلوغ هيدر بصوت رخمي 

 خطب امجلعة يف مساد حريضة اإىل مدى ثالثة عرش عاما .

ذا  دثنا عن ش يوخ ه وك رهتم عىل ما يف عقد اليواقيت فنشري واإ

ىل العالمة الس يد  بن زين احلبيش والعالمة الس يد معر بن  أ محداإ

 عبدالرمحن البار ال ول والعالمة الس يد عبد هللا بن أ يب بكر خرد برتمي . 

عىل أ ن الس نني مرت عليه تلو الس نني وهو رد يف الإكتساب 

العلمية والصوفية والإجامتعية من  العلمي هنا وهناك ، ويتنقل يف حياته

ذا توسط معره اكن  ىل أ ظهر منه حىت اإ ىل أ وسع منه ، ومن مظهر اإ متسع اإ

يف ال وج علام ومقاما وذيوع صيت ، يتصدر انافل وادلروس ين ر من 

 علومه وارشاداته وعظاته ما ين ر يف مقدرة طاحفة وخربة فنية . 



145 
 

ية والصوفية وغريها ولريب أ ن يس تقي من مناهل علومه الرشع 

طوائف املنتفعني وش ىت التالميذ ، ول فى أ ن يف أ وائل املتخرجني عليه 

 الس يد جعفر بن محمد بن عيل العطاس صاحب القبة  بصبيخ . 

ذا اس تعرضنا املرتمج يف خمتلف حياته جنده شديد الإعتقاد يف  واإ

ىل الصاحلني كثري الزورة لل حياء والرضاحئ يف خمتلف بقاع حرضم وت اإ

ذاماتنقل اكن معه من الكتب محل بعري شغفا ابلعمل وك رة  الشحر حىت اإ

 مطالعة فيه . 

وقد تظن أ ن صاحب الرتمجة عاش يف حياة هادئة قياسا عىل 

كرب مقامه وسعة مظهره وعظم جاهه ونفوذه ومبالغة الناس يف اعتقاده 

اىس من وتوقريه ؛ ولكن احلقيقة أ نه قد أ وذي يف حياته أ شد ال ذى وق

 ه  1150حمرم عام  21متاعب احلياة ما قاىس بعدوفاة جده عبد هللا يف 

ىل مبارحة  وقد تدرك مقدار ما عاان من أ ذى ليطاق من التاائه اإ

نتقال مهنا ختلصا من شدة الضغط فاكن منتقال اإىل  مدينة حريضة والإ

ىل املشهد مس توطنه بعد أ ن أ نش آ  به مدينة الهجرين أ ول ،  ومهنا انتقل اإ

ه من الهجرة كام يعطينا املقصد اإىل شواهد 1161مزنل وبرئ عطية عام 

 املشهد الإسهاب املس تفيض من هذا املوضوع . 

ىل ما قبل عام  ىل الغيوار موضع املشهد اليوم اإ ذا رجعنا اإ اإ

ه جنده منقطعا رداب خموفا مآ وى اللصو  وقطاع الطرق حىت  1160

بن عبد هللا العيدروس حني مر به يف ان العالمة املرشد الس يد أ اببكر 

ذا ابللصو  هيجمون عىل القافةل انهبني لك ما معها  ىل احلرمني اإ طريقه اإ

 فيالس للسامع وينيشء موحشه : 
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 وجتىل عن سام قليب الصدا  هات وحادي فقد أ ن السلو     

ىل أ ن املرتمج ذكر يف املقصد أ نه املعين يف  وهل أ لفت النظر اإ

 وهل مكبرش به وبعمران الغيوار : هذا املوضع بق

ن أ حبايب بوصيل قد دنوا         ومقريي البان عندي قد شدا  اإ

التارخي أ ن صاحب الرتمجة اكن ابملشهد مقصد الزائرين  ويروي

ومالذ املنقطعني ومعرج اجملتازين والغادين والراحئني ، وأ صبح اها كعبة 

وقىض حياته مهنماك ، مقصودة من لك ماكن يف جاه عريض وظهورصارخ 

يف نرش العمل والعبادة والنسك وادلعوة انمدية والإصالح الإجامتعي يف 

ىل أ ن انقىض أ جم مفارقا ادلنيا عام  ه  1172نفس كبرية متواضعة طاهرة اإ

 ودفن ابملشهد مرثيا مبرايث كثرية . 

ومن املعلوم أ ن عىل رضحيه اتبوات  ت قبة عظ ة غري منقطعة 

ربيع ال ول من لك عام  12ئرة عدى الإحتشاد الس نوي يف الوفود الزا

كزورة معومية تتقاطر لها امجلاهري من نوايح حرضموت لكها حىت تغص 

قرية املشهد ومكتنفاهتا مدى أ ربعة أ وم جبموع حاشدة ختالها يف مظهرها 

نك تشاهد لك يوم وفود  ذا كنت يف اجملمتعني فاإ ك وم احلجيج مبىن ، واإ

لزعامء بآ عالهمم اخلافقة وطاساهتم الصاخبة يف ضوضاء تصم املناصب وا

 158/2ال سامع وزحام ليكيف . اهـ ابختصار من الكتاب املذكور 

 وقد صنف الكتب الكثرية يف علوم متعددة نذكرمهنا : 

 القرطاس يف مناقب جده احلبيب معر بن عبد الرمحن العطاس . 

 الرمحن العطاس  القرطاس رشح راتب جده احلبيب معر بن عبد
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فيه  ائع جزئني ، اجلزء ال ول ترمجسفينة البضائع ومض ة الضو 

 لنفسه واجلزء الثاين مجع فيه معلومات متفرقة . 

 املقصد اإىل شواهد املشهد . 

ىل العلامء وال عيان وعامة الناس  الرسائل املرسةل مجموع ماكتباته اإ

 من خا  وعام . 

 . العطية الهنية والوصية املرضية 

 خالصة املغمن يف امس هللا ال عظم 

سلوة انزون وعزوة املمحون . وفهيا ما يتسىل به املبتىل 

 وماورد يف الصرب من أ خبار وأ  ر . 

 مزاج التسنمي يف حمك لقامن احلكمي . 

وفهيا من احلمك واملواعظ وماجاء عن حكامء الشوارد والشواهد 

 اليوانن ولكيةل ودمنة 

 فا  الوصية . ىل بعض أ لالإشارة اذلكية اإ 

 ) مقدمة جنوى عىل مقامات احلريري ( فة ال دب ونزهة العرب 

 اخملترص يف سرية س يد البرش . 

 العرشة ال ذاكر مرشقة ال نوار  

 قالئد احلسان وفرائد اللسان ) ديوان شعر ( 

 احلرضة الرابنية والنظرة الرحامنية . 
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وا : حسن ، معر ، هود أ ولد احلبيب عيل بن حسن اذلين عقب 

 ونبذة عهنم وعن أ ولدمه وأ حفادمه : 

بن عبد هللا بن حسني بن معر  احلبيب حسن بن عيل بن حسن 

وادلته الرشيفة علوية بنت احلبيب بن عبد الرمحن العطاس وليد الهجرين 

ترىب وهتذب بوادله وحفظ القرءان  علوي الاكف الهجرين ،محمد بن 

عدة من كتب ادلين ، واكن وادله يعمتد عليه يف  العظمي وقرأ  عىل وادله

كثري من ش ئون احلياة واكن يرسم اإىل دوعن يف همامته ويعمتد عليه يف 

ذاقامت حرب  ذا سافر ، واكن رجال عاملا عامال مصلحا ، واإ مقام املشهد اإ

صالح ذات البني ، توىل  أ وفتنة بني القبائل يرسم وادله لإخامد الفتنة واإ

أ بيه واحد وعرشين س نة ، تويف يف بدلة قرن بن عدوان بآ عىل املقام بعد 

ىل املشهد ودفن اها ، وبنيت عليه قبة واكنت وفاته س نة  وادي معد ونقل اإ

ه ، اللهم انرش نفحات الرضوان عليه وأ مدان ابل رسار اليت أ ودعهتا  1193

 دليه . خلف من ال ولد اذلين عقبوا : عبد هللا ، أ بوبكر ، عيل . 

بن حسن بن عبد هللا بن حسني  بد هللا بن حسن بن عيلع   

وليد قرن بن عدوان بوادي معد ودفيهنا  بن معر بن عبد الرمحن العطاس 

عقبه حسن وهل من ال ولد : علوي وصاع وعيل وانقطعت أ خبارمه  ،

مفهنم من يقول أ ن ذريته ابلهند وجاوه وا  ن وهللا أ عمل . ومل تتوفر دلينا 

 م . معلومات عهن

أ بوبكر بن حسن بن عيل بن حسن أ ولده منترشون يف دوعن   

وجاوه والسعودية ، مهنم يف دوعن احلبيب عيل بن محمد بن حمسن بن أ يب 

 بكر بن حسن وأ ولده بصبيخ دوعن والسعودية . 
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معر بن عبد الرمحن بن عيل بن أ يب بكر وأ ولده بصبيخ دوعن   

 ن معلومات عهنم ( والسعودية . ) هذا ماتوفر دلينا م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بن عبد هللا بن حسني  عيل بن حسن الثاين بن عيل بن حسن

املتوىف ابملشهد ومل تعرف اترخي وفاته ، بن معر بن عبد الرمحن العطاس 

وادلهتم الرشيفة فاطمة بنت  أ محدهل من ال ولد : حسني ، حسن ، 
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لدمه مق ني ابملشهد احلبيب هادون بن هود بن عيل بن حسن وهؤلء أ و

،  حمسن وادلته الرشيفة زينة بنت احلبيب حمسن بن حسني موىل القرن 

بسدبه بن سامل بن معر وأ ولده مق ني بسدبه عرض بوزيد ، طالب 

ق ني ابلهجرين . وادلته من السادة أ ل الاكف من الهجرين وذريته م 

 ذرية لك مهنم .  وس يآ يت تفصيل

وليد املشهد ودفيهنا هل من حسن  بنحسني بن عيل بن حسن  

احلبيب الفاضل املعمر زين العابدين عيل بن حسني بن عيل بن   ال ولد

حسن الثاين وليد املشهد ، اكن ريض هللا عنه ذا جود وكرم ومروءة ، 

بيته مقرا لل ضياف من اخلا  والعام من احلرض والبادية ، يقري الضيف  

نفاق  ويكيس العاري ويبذل املال والروح يف حب هللا تعاىل ، رزير الإ

عىل عامة الناس ، واكن من طبعه العفو والصفح ويؤثر عىل نفسه ول 

يرى لها قدرا ، كثري اللطف والرأ فة عظمي الشفقة ، كثري التواضع يق  

حواجئ ال رامل واملساكني ، وحيسن الظن جبميع املسلمني ، كثري التواضع 

اإىل جاوه جللب ال موال وتقدمي املساعدة واخلشوع ، واكن كثري ال سفار 

 والعون ملقام املشهد . 

 أ محدومن كراماته مارواه س يدي بقية السلف احلبيب محمد بن  

بن عبد هللا بن حمسن بن عيل بن حسن املقمي ابلروض متع هللا حبياته 

حدى املناس بات دخل احلبيب عيل بن حسني اإىل محيشة بعد  قال : يف اإ

ر عند مساد احلبيب حسني بن أ يب بكر العطاس وعادة صالة العرص وم

بعد صالة العرص للس بعضهم واذلي ليوجد دليه معل عىل العصيب ) 

ادلكة ( اجملاور للمساد ينتظرون صالة املغرب واحلزب املعتاد ، واكن 
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عند املساد احلبيب عبد هللا بن محمد العطاس ههبب واحلبيب املنصب 

س وعيل كندش وأ ولده ، فسمل عىل احلارضين سامل بن أ يب بكر العطا

وقال لعيل كندش نبغا قصب للمركوب ؟ قال مايش قصب وحبيب عيل 

! بغينا س يل ، قال هلم قوموا بغينا ودلك صاع حيول عند اجملاز) اجلرس ( 

راوي  أ محدوالليةل رعض !!! واالفقري موجود ) س يدي احلبيب محمد بن 

جملاز قال لصاع بن عيل كندش حول ! حفول احلاكية ( فلام وصلنا عند ا

صاع بن عيل وبرشان ، وفعال خط بعصاته يف الساقية وقال هلم : هذا 

حزر
1
جت الناس يعارضون الس يل الس يل ، وابلليل وانول حيول خر  

احلزر اذلي خطه احلبيب عيل ، ملا وصل الس يل احلزر  والوقوف عىل

ين ماهلم حاجة رجعوا اإىل اذلي يبغون الرعض رسوا يرعضون ، واذل

 دورمه ، انهتت احلاكية . 

تويف احلبيب عيل بن حسني املذكور يف الثالثني من شهر  

ه ابملشهد ودفن فيه . وخلف من ال ولد اذلكور 1362شعبان س نة 

مثانية  ومه : محمد ، معر ، حسن ، سامل ،صاع ، حسني ، عبد هللا ، 

 . طالب .  ويلقبون بآ ل عيل بن حسني 

 محمد تويف جباوه الوسطى يف قرية جايت ابران ومل يعقب .  

 معر انقرض ول يوجد هل عقب .  

 وعلوي :  أ محده وهل من ال ولد 1360حسن تويف ابملشهد س نة       

ىل احلرمني ومهنااإىل جاوه وذكل  أ محد  من مواليد املشهد سافر اإ

 هامة واملروءة ،ه ، اكن رمحه هللا من أ هل الكرم والش 1335يف حدود 

                                                 
1
 املذكور احلزر هو العالمة اليت خطها احلبيب  
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حمبا للسلف وهل اطالع شامل ابلتارخي خاصة فامي يتعلق بآ نساب القبائل ، 

ىل احلرمني ل داء النسكني وزورة س يد الكونني  وقد خرج من جاوه اإ

ه ودخل املنطقة الرشقية ابلسعودية اخلرب 1389وذكل يف هناية عام 

خوانه وبين معومته وذكل يف ه 1390بدايةعام  وادلمام واجمتع بكثري من اإ

 وت ومناقب ونشائد من الكم وكثريا ما يش متل رلسه عىل حاكوت وروا

جده احلبيب عيل بن حسن حيث حيفظ مهنا الكثري ، ويف أ ثناء زورته 

للحرمني واملنطقة الرشقية اجمتع بكثري من القبائل واملق ني خاصة هند 

هنم ، وعاد اإىل جاوه ج لكثري ماواجلعدة وأ  ل هاليب وأ خذ واكلت عقد زو

 واها تويف وهل اها أ ولد مباركني . 

علوي بن حسن بن عيل بن حسني من مواليد حرضموت  

ىل احلرمني ومهنا اإىل جاوه  املشهد تزوج اها وخلف بنتني وبعدها سافر اإ

ىل  ىل احلرمني وأ قام مبكة املكرمة ومن مث سافر اإ أ قام اها فرتة طويةل وعاد اإ

ملشهد ومكث اها ، اكن رمحه هللا هل اهامتم وت مسقط رأ سه احرضم

لعة كتهبم وخاصة كتب جده احلبيب اوشغف وذوق يف سري السلف ومط

 ه . 1419ربيع ال ول س نة  23وافته املنية يوم السبت عيل بن حسن ، 

سامل وصاع وحسني وعبد هللا أ بناء احلبيب عيل بن حسني ل  

 يوجد هلم عقب . 

تزوج ابملشهد وخلف سامل وعبد هللا  طالب من مواليد املشهد 

ومعر  أ محدمث سافر اإىل جاوه ومكث اها فرتة وتزوج هناك وهل اها أ ولد : 

 وعيل تويف جباوه . 

 سامل بن طالب انقرض ول يوجد هل عقب .  
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عبد هللا بن طالب من مواليد املشهد ترىب وترعرع يف املشهد  

ىل السعودية وعاش اها فرتة طويةل  ، اكن رمحه هللا كرميا خسيا مث سافر اإ

مضيافا حمبا لإخوانه وجامعته دأ به مساعدة انتاجني وال رامل تويف ابدلمام 

ه وهل اها أ ولد مباركون عىل هنج من  4/1/1396يف السعودية يف : 

س بقهم يف الكرم واجلود والسخاء  أ حصاب مهم عالية مهنم الس يد عيل بن 

كرام عبد هللا بن طالب أ قام يف ادلم ام فرتة طويةل اش تغل فهيا ابلتاارة واإ

الضيف ومساعدة انتاجني ، وهل أ عامل جليةل يف ادلمام وحرضموت ومن 

أ جل أ عامهل القيام فدمة املشهد ومساهامته يف تآ مني املاء وترممي املساد مبا 

ضافة اإىل جتديده عامرة مساد وبيت جده  يف ذكل حمالت الوضوء اإ

محن بقرية اللسك وجتديد عامرة بعض املساجد برتمي احلبيب معربن عبد الر 

قامته بني ادلمام واملدينة  وغريها من املشاريع اخلريية ، وحاليا يتنقل يف اإ

املنورة وهل أ عامل جليةل كثرية . وأ خيه الس يد طالب بن عبد هللا مقمي يف 

كرام الضيف ومساعدة انتاج والتفاين يف  اخلليج وعىل هنج أ سالفه من اإ

مة املشهد وماحيتاج هل وخاصة أ وم الزورة حيث  رج هو وأ ولده خد

 خلدمة ضيوف املشهد ابحلال واملال واملقال ابرك هللا فهيم ويف أ ولدمه . 

بن طالب بن عيل بن حسني املتوىف فميس  أ محدومهنم الس يد 

 مش يط ابلسعودية وذريته موجودين ابلسعودية وحرضموت . 

الب بن عيل بن حسن املتوىف ابخلليج ومهنم الس يد معر بن ط

 وعقبه بنات ومل يعقب ذكور . 

 ومهنم الس يد عيل بن طالب بن عيل بن حسني وذريته جباوه . 
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 حسن بن عيل بن حسن الثاين بن عيل بن حسن وليد املشهد 

ودفيهنا وعقبه صاع ومحمد . صاع تويف ابملشهد وخلف من ال ولد عيل 

 املذكورين انقرضوا ومل نعرف هلم عقب .  وطالب

 وحسن وصاع .  أ محدمحمد تويف ابملشهد وخلف من ال ولد : 

املعروف ابل صقع  أ محدبن محمد دليه من ال ولد صاع بن  أ محد

 ومق ني حبرضموت سدبه والسعودية . أ محدهل من ال ولد حسني ومحمد و 
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لعم يف هناية  حسن بن محمد وليد املشهد ودفني مدينة ترمي

العقد السادس أ وبداية العقد السابع من القرن الرابع عرش الهجري ومل 

يعقب ، اكن رمحه هللا ورعا زاهدا حافظا لكتاب هللا العزيز ، ومما حيىك 

عنه ريض هللا عنه أ نه قبل وفاته اس تودع من أ هل املشهد وسدبه 

ىل ترمي وا جمتع ابحلبيب وحريضة فردا فردا وطلب السامح مهنم وخرج اإ

عبد هللا بن معر الشاطري وطلب منه الفا ة عىل نية قضاء احلاجة 

وحصول املطلوب ، فمل يطول مكوثه برتمي حىت وافته املنية ودفن برتبة 

ترمي ، وقد أ بنه احلبيب عبد هللا بن معر الشاطري واحلبيب جعفر بن 

 العيدروس .  أ محد

لف احلبيب محمد بن وأ مل  علينا س يدي بقية السلف ومعدة اخل

بن عبد هللا بن حسني بن حمسن بن عيل العطاس اللكمة اليت أ لقاها  أ محد

 العيدروس وهذا نصها :  أ محداحلبيب جعفر بن 

بسم هللا الرمحن الرحمي ، هذه اللكمة اليت أ لقاها خليفة السلف 

العيدروس يف حفل التآ بني  أ محدالكرام التقي النقي احلبيب جعفر بن 

مي عىل روح احلبيب حسن بن محمد العطاس اذلي انتقل اإىل جوار اذلي أ ق

 ربه يف مدينة ترمي حرسها هللا ؛ فقال ريض هللا عنه : 

هذا الإمام احلبيب حسن بن محمد العطاس من أ ولياء هللا الكبار 

من أ هل اخلطوة ، فهؤلء لحيبون الظهور ، طريقهتم امخلول ، وامخلول 

قتداء ابل هل وال سالف ويف مقدمهتم الإمام  طريقة الرجال أ هل الكامل اإ

الكبري احلبيب معر بن عبد الرمحن العطاس كبري الشآ ن وقطب الزمان ، 

جاء هذا احلبيب بعد ما اس تاذن من أ هم وأ سالفه من اكن حيا ومن اكن 
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ابلربزخ يف حريضة ويف املشهد ويف معد ويف سدبه ليدفن يف ترمي عند 

، وهامه بني ظهرانينا الفقيه ورجاهل أ هل بشار  الفقيه املقدم ويف بشار

امجليع ليس تقبلوا هذا الإمام العظمي ، مجع هللا هل من التقوى ، ومجع هللا هل 

تباع ، بعيدا عن ادلنيا  من ال خالق الفاضةل ، ومجع هللا هل كامل الإ

ودانوها ، خرج من ادلنيا ويده خلية ، وجلس فهيا قانعا مبا يآ يت ومبا يكفي 

ذا نظران اإىل سريته ونظران اإىل خلقه وأ خالقه وك رة تواضعه  ومبا يكون ، فاإ

وورعه اذلي رفعه موله عن أ دانس احلياة وشوائهبا ، وحنن حرضان 

لإلامتس الربكة ولك احلارضين طالبني الربكة ليناهلم النصيب ال وىف بواسطة 

ا احلبيب حضور روحانية الفقيه املقدم وأ هل بشار امجليع وروحانية هذ

وأ هم وأ سالفه ، فروحانيهتم  وم علينا شهدها من شهدها وأ دركها من 

أ دركها ، مفن أ راد أ ن يلمتس فليلمتس ، ومن أ راد أ ن يطلب فهذا وقت 

الطلب ، ومن أ راد أ ن يتقرب فهذا وقت التقرب ، فهذه نفحات تعرض 

ع فهيا تكون يف ال فراح وتكون يف ال حزان ، وتكون يف الساعات اليت ترف

أ رواح أ هل الصالح ، قالوا : تكون فهيا أ عظم النفحات فتزنل الرمحة وحنن 

 قد حرضان لندخل يف الربكة والرمحة ونلمتسها فتآ تينا نفحاهتا . 

ىل احلبيب عبد هللا بن معر الشاطري مع احلبيب حسن  ونعود اإ

نه يآ يت اإىل ترمي ول يغيب عهنا كثري ، وهل ررف ة ولن نفي مبا وصفه  فاإ

ذا وصل أ ول من يزوره احلبيب عبد هللا ، ويف ريئه  خاصة ابلرابط ، واإ

ىل عنده فقال هل احلبيب حسن : نفقنا  ال خري جاء احلبيب عبد هللا اإ

السلعة !! قال : معرك طويل وحسن عادها زورات كثرية ، قال ومع 

 عبد هللا املقصود مت ، واحلبيب عبد هللا حيب احلبيب حسن كثري ومييل
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ل والعاين  ليه ، وخرج من عنده احلبيب عبد هللا وقبل أ ن يصل البيت اإ اإ

وراءه  ربه بوفاة احلبيب حسن ، فقال احلبيب عبد هللا : لحول ولقوة 

ل ابهلل ، هكذا وحسن  املقصود ، وجاء  !! رمحك هللا رمحة ال برار ، بلغاإ

بك ، الرمحة عىل املطلوب ، هيناك هيناك هيناك ، وأ هل بشار حمتفلني 

 الرمحة الرمحة وحوله معوم . 

وأ هل ترمي لكهم حرضوا لإلامتس الربكة من احلبيب ؛ رشبوا 

رسم ولك أ خذ وصم من لباسه للتربك . اهـ  رمحه هللا رمحة ال برار 

وأ سكنه اجلنة دار القرار ولحرمنا بركته . انهتىى ما أ ماله علينا س يدي 

 ع هللا حبياته . العطاس مت أ محداحلبيب محمد بن 

ومهنم احلبيب صاع بن محمد بن حسن بن عيل بن حسن بن 

عيل وليد املشهد ودفني مكة املكرمة ، اكن ريض هللا عنه عاملا عامال 

فقهيا متصوفا فاضال حافظا لكتاب هللا العزيز ، سافر اإىل جاوه وأ خذ عن 

لزاهد بن عبد هللا بن طالب العطاس وعن احلبيب الورع ا أ محداحلبيب 

علوي بن حسن بن عيل الاكف نزيل جايت ابران وسافر اإىل أ رض 

ىل املشهد وأ قام اها مدة من  فريقيا لنرش ادلعوة اإىل هللا وعاد اإ السواحل ابإ

ىل احلرمني الرشيفني وجاور مبكة ان  مية حىت وافته املنية الزمن مث ار ل اإ

ه هللا تعاىل ، اكن رمح ودفن مبقربة املعالة ه 1399س نة مبكة املكرمة 

بشاشا دامئ الإبتسامة قوي احلافظة رسيع الإدراك حمبا للنكتة ، حيىك عنه 

يف وقت  لكعبة املرشفة واكن مضطجعاأ نه مرة اكن يف احلرم امليك جتاه ا

مفر به أ حد   اكن أ ثناء اإضطااعه يتلوا القرءانغري أ وقات الصالة و 

ءان وأ نت انمئ ، جفلس املطاوعة ابحلرم وقال هل : وش يخ كيف تقرأ  القر 



158 
 

اذلين يذكرون هللا قياما  }احلبيب وخاطبه ابل ية الكرمية بقوهل تعاىل 

فسكت املطوع وذهب عنه . وهل من احلاكوت  {وقعودا وعىل جنواهم 

 الطريفة والظريفة اليشء الكثري ،  

العطاس ال نف أ محدمهنا ماحىك يل س يدي احلبيب محمد بن 

قامته عندان يف البيت يف اذلكر قال : عند مازار ا لروض اكنت مدة اإ

ىل املساد اجملاور للبيت ، وذات مرة  البطحاء والودل عيل  رج معه اإ

تآ خر احلبيب صاع يف املساد فقال هل املطوع انظر املساد مق أ خرج 

ابنقفل املساد فقال هل : هل معك يش صك رشعي يف املساد !! 

ذا خرج من البيت مير عىل سوق  فسكت املطوع وذهب عنه ، واكن اإ

ادلري ر يف طريقه فيدخل وسط السوق ويرفع صوته ابجلالةل والناس 

 مس تغربني هذا الالكم . 

ومرة اكنت عندان ضيافة واكن عندان احلبيب سامل بن علوي خرد 

ذا تنازل ال ب عن  حفصلت مناقشة يف الكفاءة فقال احلبيب سامل خرد : اإ

فقال احلبيب صاع : وسامل هذه كفاءة الكفاءة والبنت تنازلت لوز ، 

محمدية لك ذنبه عىل جنبه ، وأ خذ ثالثة أ وم مايلكم أ حد زعل كثري حىت 

 .  أ محدتلكم عىل احلبيب سامل . اهـ ما أ ماله علينا الوادل البقية محمد بن 

وقد خلف احلبيب صاع ودل واحد عبد هللا بن صاع ومقمي 

  حاليا مبكة املكرمة مع أ ولده .
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بن عيل بن حسن وليد  بن عيل بن حسن الثاين أ محداحلبيب  

املشهد ودفيهنا ، هل من ال ولد : عبد هللا ، عيل ، هادون ، حمسن ، 

 محمد . وذريهتم منترشة يف املشهد وسدبه والسعودية وجاوه . 

بن عيل وليد املشهد ودفيهنا  أ محدمهنم احلبيب املعمر حمسن بن 

فات جده احلبيب عيل بن حسن واكن رمحه هللا شغوفا جبمع مؤل، اكن 

ل أ نه بعد وفاته فقدت الكتب اليت اكنت حبوزته ، وللعمل بآ ن ض  نينا اها اإ

أ ك ر السادة أ ل العطاس وابخلصو  أ حفاد احلبيب عيل بن حسن كتب 

تاكد تكون عندمه لكهم وال ك ر صاروا احلبيب عيل بن حسن جدمه 

ر مهنا واملنظوم ، واذلي ليس تطيع نساخهتا بيده يقوم حيفظوهنا املنثو 

ابلتآ جري علهيا ، ل ن مآ ثورات احلبيب عيل بن حسن العلمية وشواهده 
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صاحلة للك زمان وماكن وللك مناس بة ويف لك العلوم وللك حاةل تلكم 

عهنا وذلكل اكنوا يف رالسهم وعند حدوث حادثة ويف لك مناس بة 

معظمها فقدت لعدم  بيب عيل ولكن لل سفيستشهدون فهيا بالكم احل 

هامتم أ ولده ىل أ يدينا هو مااكن حمفوظا يف جاوه  اإ اها ، واذلي وصل اإ

وليزال البعض مهنا مفقود مثل سفينة البضائع اجلزء الثاين ليوجد بني 

ل عىل ردل  أ يدينا سوى كراريس كذكل الرسائل املرسةل مل نتحصل منه اإ

تويف يف العقد الثامن من  ردل وهللا املس تعان .واحد بيامن هو أ ك ر من 

  القرن الرابع عرش .

بن عيل بن حسن الثاين   أ محداحلبيب معر بن عبد هللا بن  

وليد املشهد ودفني مكة املكرمة اكن رمحه هللا كرميا جوادا خسيا ، ابرا 

 توفيت وادلته ولساهنا يلهج ابدلعاء هل ويه راضية عليه وأ وصته؛ بوادلته 

بآ خواته وقام ابلوصية عىل أ حسن مايرام ،  سافر اإىل جاوه وأ قام اها فرتة 

ىل احلرمني حىت وافته ا  ملنية جبده لعم يف وعاد اإىل حرضموت مث انتقل اإ

ة السادة العلويني مبكة املكرمة ، رب ه ودفن مبق 1411شهر حمرم س نة 

ال ولد سامل وعبد رمحه هللا رمحة ال برار وأ سكنه اجلنة دار القرار ، هل من 

 هللا وحمسن مق ني جبده . 

بن عيل بن حسن كثري ومنترشون  أ محدوأ ولد وأ حفاد احلبيب 

يف املشهد والسعودية وجاوه وقد ذكرانمه ابلتفصيل يف كتابنا اخلا  بذرية 

 احلبيب حسن بن عيل . 
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وادلته  احلبيب حمسن بن عيل بن حسن الثاين بن عيل بن حسن 

الرشيفة العفيفة زينة بنت حمسن بن حسني موىل القرن بسدبه بن سامل 

 بن معر وعقبه حبرضموت سدبه والسعودية وجاوه . 

 مهنم س يدي الإمام وال سد الرضغام بقية السلف ومعدة اخللف

بن عبد هللا بن حسني بن حمسن بن عيل بن  أ محدجامل ادلين محمد بن 

هللا بن حسني بن معر بن عبد  بن عبدحسن حسن الثاين بن عيل بن 

، ودل متع هللا حبياته يف بدل سدبه ، وادلته الرشيفة الرمحن العطاس 

بن عيل بن حسن  أ محدالعفيفة احلرة الطاهرة س يده بنت عبد هللا بن 

تلقى علومه عن أ اكبر عرصه يف حرضموت ويف مقدهتم احلبيب عبد هللا 

ىل بن حسني بن حمسن الشاآ واكن ش يخه يعمتد  عليه كثريا ويرسم اإ
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ىل ترمي لتلقي العمل اها وأ قام  القرى اجملاورة لنرش العمل والتعلمي ، وخرج اإ

برابط ترمي فرتة وأ خذ عن ش يوخه ومن أ جلهم احلبيب عبد هللا بن معر 

 أ محدالشاطري واحلبيب علوي بن عبد هللا بن شهاب واحلبيب جعفر بن 

ىل احلرمني  ل داء النسكني وزورة س يد العيدروس وغريمه ، مث سافر اإ

ىل الروض وطنب اها خيامه ، واكن بيته مآ وى  الكونني ، وانتقل بعدها اإ

للضيوف القادمني من املنطقة الرشقية واملنطقة الغربية ، ولك من دخل 

الروض من أ هل العمل من السادة العلويني أ وغريمه لبد أ ن يزوره يف بيته 

لقصاد ومهنال للوراد لعامة الناس صغريمه ويلمتس بركته ل نه أ صبح كعبة ل

وكبريمه بدوهيم وحرضهيم ، تقام يف بيته ادلروس واملوادل واحلرضات 

ال س بوعية والشهرية ومناس بة ال عياد الس نوية ، وهو أ ول من أ سس 

من القرن الرابع عرش الهجري ، وقام  املعايدة الس نوية يف العقد الثامن

بيته حيرضها العلامء وطلبة العمل ، وأ سس بتآ سيس ادلروس ال س بوعية يف 

 الإجامتع ال س بوعي بعد صالة امجلعة لمتع فيه الش باب والشيبان .

واكن يمتتع حبسن اخللق وسالمة الصدر وطالقة الوجه مالل 

عن الوصف ، ورزق من القبول وانبة والوجاهة مايشهد أ ن هل عند هللا 

لامء وأ ولياء عرصه أ مثال احلبيب أ عظم من ذكل ، وهل اتصالت مع أ اكبر ع

السقاف واحلبيب أ بوبكر العطاس احلبيش واحلبيب  أ محدعبد القادر بن 

مشهور احلداد والس يد محمد علوي املاليك والس يد أ بوبكر مشهور  أ محد

العدين والس يد معر بن محمد بن حفيظ والس يد عيل بن عبد الرمحن 

 نفع الإسالم واملسلمني . اجلفري وغريمه كثريين ، متع هللا حبياته ل 
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 بناحلبيب طالب بن عيل بن حسن الثاين بن عيل بن حسن 

وليد الهجرين  عبد هللا بن حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس 

ريته ودفيهنا ، وادلته من بيت السادة أ ل الاكف املق ني ابلهجرين ، وذ

 ف جبور الش يخ .  أ ل عفيف املعرومق ني ابلهجرين جبور املشاخي

مهنم احلبيب عبد هللا بن طالب وليد الهجرين ودفيهنا ، وادلته 

الرشيفة العفيفة علوية بنت احلبيب محمد بن ش يخ بن علوي بن محمد 

الاكف ، اكن رمحه هللا داعيا ومرشدا اإىل هللا عازفا عن ادلنيا ومذلاهتا 

ناس ، واكن رمحه قامئابعامرة املساجد ابدلروس واحلزوب والإصالح بني ال 

ىل املنيظرة  ) القرية اجملاورة لبدل الهجرين يف السفح هللا تعاىل يذهب لك ليةل اإ

ىل الهجرين ، تويف ابلهجرين س نة  الرشيق الشاميل( ليؤهمم ابلصالة ويعود اإ
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ه ودفن اها وخلف ذرية مباركة هلم ابع طويل يف نرش العمل  1302

، وس نرتمج للبعض مهنم حسب  وادلعوة اإىل هللا والإصالح بني الناس

الإس تطاعة والإماكن وحسب ماتوفرت دلينا من معلومات عهنم ابختصار 

 . 

وليد بن عيل بن حسن بن عبدهللا بن طالب  أ محداحلبيب 

ه ترىب وهتذب بوادله وقرأ  اها عىل 1255الهجرين يف شهر شوال س نة 

ن بن الس يد الرشيف احلبيب حسن بن عيل الاكف واحلبيب عبد الرمح

، وأ خذ أ يضا عن ااكبر وقته مثل احلبيب القايض ابلهجرين الاكف  أ محد

واحلبيب صاع بن عبد  حبريضةأ بوبكر بن عبد هللا بن طالب العطاس 

بن حسن العطاس واحلبيب طاهر بن معر  أ محدهللا العطاس واحلبيب 

احلداد وغريمه من الرجال ال قطاب البارزين يف عرصه ، وقد معلنا هل 

ة مبسوطة يف كتاب مس تقل ) مورد الطالب يف مناقب احلبيب ترمج

 بن عبد هللا بن طالب ( أ وردان فيه ما  صلنا علهيا من معلومات ، أ محد

ىل احلرمني الرشيفني ل داء النسكني وزورة س يد الكونني  ار ل اإ

خذ عن ال  ومكث مبكة املكرمة قرابة الإثين عرش س نة لطلب العمل و 

 زيين دحالن .  أ محدمهتم ش يخ الش يوخ الس يد علامهئا ويف مقد

سافر اإىل جاوه واس توطن بدلة ابلكنقان وطنب اها خيامة 

قامة ادلروس والتعلمي وعامرة املساجد ابلصلوات وادلروس  واعتكف عىل اإ

ه 1347واحلزوب ، تويف يف السابع والعرشين من شهر رجب س نة 

حول س نوي يف الثالث  وبنيت عليه قبة يرتدد علهيا الزوار ، وأ قمي هل
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والرابع عرش من شهر شعبان حيرضه اجلم الغفري من داخل جاوه وخارهجا 

 من العرب واملواطنني . 

بن عيل بن حسن بن عبد هللا بن طالب  أ محداحلبيب محمد بن  

ه وادلته الرشيفة مرمي بنت احلبيب سامل بن 1286وليد الهجرين س نة 

يبا ذب بوادله ، اكن رمحه هللا حب محمد بن سامل مسمل الاكف ترىب وهت

عىل ادلين أ مرا ابملعروف انهيا عن املنكر  ارفاضال جوادا مسحا كرميا ريو 

ذا رأ ى  بيده ولسانه وقلبه ل اف يف هللا لومة لمئ ، ليقبل التسامح اإ

لقيام بصيانة من  ل ابدلين دأ به دأ ب أ بيه ، واكن من أ عامهل اخلريية ا

ة عقبة جور الش يخ . سافر اإىل جاوه عدة مرات ابر والطرقات وخاصال  

ولزم وادله وتزوج هناك عدة مرات وخلف ذرية مباركة يف جاوه 

 ودفن اها ه 1355س نة تويف ابلهجرين وحرضموت ، 

 أ محدبن محمد بن  أ محدوممن اش هتر من أ ولده س يدي الصنو 

ه طلب العمل حبرضموت ولزم معه 1351وليد املشهد لعم يف عام 

دي الوادل معر وخاهل احلبيب العالمة صاع بن محمد بن حسن وأ خر س ي

أ ومه اس تقر ابخلرب ابلسعودية ، اكن رمحه هللا منذ صغره شغوفا بطلب 

العمل حمبا للعمل والعلامء مواظبا عىل حضور امجلعة وامجلاعات ، ابذل هجده 

 التاسع من يف مساعدة انتاجني من أ رامل وأ يتام ، وافته املنية ابخلرب يف

 ه  1409شهر حمرم احلرام س نة 

بن بن عبد هللا بن طالب  أ محداحلبيب عبد الرمحن بن محمد بن 

ل ه يف ه تلقى تع  1355وليد الهجرين لعم يف س نة عيل بن حسن 

ىل العودة  ىل احلرمني عدة مرات وانهتىى به املطاف اإ حرضموت ، سافر اإ
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قامة ببدل الهجرين متنقال   بني بيته واملساد مواظبا عىلاإىل حرضموت والإ

من تالوة القرءان ولسانه ليفرت عن ال ذاكر ابلليل امجلعة وامجلاعات مك را 

ه 1420شوال س نة  22وا هنار ، وافته املنية ابلهجرين يوم البست 

 ودفن اها ، وخلف اها أ ولد مباركني . 

 الس يد ال ديب الشاعر الناثر اخلطيب املصقع واذلي نفتخر به  

بن عبد هللا بن طالب، وليد  أ محدمعر بن عبد الرمحن بن محمد بن 

ه تلقى تعل ه الإبتدايئ ببدل الهجرين وانتقل اإىل  1378الهجرين يف عام 

ىل ه الثانوي وبعد سيئون لإكامل تعل  واعتكف عىل طلب ترمي  ها انتقل اإ

يف  الشاطري وأ قامالعمل برابطها ولزم ش يخه احلبيب حسن بن عبد هللا 

الرابط للعمل والتعلمي متع هللا حبياته وك ر هللا من أ مثاهل  ترمي مرتددا عىل

وهنا حيق لنا ان نثبت قصيدته ك منوذج من شعره مر ة يف حينا واملربع . 

ليه الصاع املرشد املريب  يف ش يخنا وش يخه الإمام العارف ابهلل وادلاعي اإ

ابط الغنا ترمي احلبيب حسن بن عمل ال عالم ، انرش لواء العمل والتعلمي بر

واملتوىف بآ بوظيب من دوةل ه 1347س نة عبد هللا الشاطري وليد ترمي 

ه 1425ربيع ال ول س نة  11ال مارات العربية ابخلليج يوم امجلعة املوافق 

ىل ترمي وصيل عليه يف مساد اجلبانة برتمي  ومت نقل ج نه الرشيف اإ

ربيع ال ول ، وقد ش يع  12بت ودفن برتبة أ جداده بشار عرص يوم الس 

ىل مثواه ال خري اجلم الغفري ، وهذه املر ة قالها يف خمت املذكور يوم  ج نه اإ

 ه : 1425ربيع ال ول س نة  23ال ربعاء 

 جرى عىل اخلد سفحا دمعك اجلاري  أ من تذكر جـــــــــــــــريان ببشار

 فجر معــــــــــطاركنسمة وطلوع ال  أ م من تذكر أ خالق معنــــــــــربة
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 جتلو الرعوانت عن قليب وأ رساري  أ م من تذكر أ قوال همـــــــــــــذبة

 عند العارض الطاريجتلو دىج الومه   أ م من تـــــــــــــذكر أ راء مسددة

 برمغ ضعف القوى مع ك رة أ عــــذار  أ م من تذكر صربا لنظـــــــــــريهل

ــ   تغىش رالسه من نــــوره الساري  ــتهأ م من تذكر اإرشاقات طلعــ

ن مس نا الكرب من هــــم واإرضار  قد اكن يرشدان قــــد اكن يؤنس نا  اإ

حيا علوم ادلين مك قرئت  سل البخاري وفتح الواهب الباري  سل عنه اإ

 هل حبق فآ عط القوس للبــــــــــاري  ومدرس ال ربعاء والسبت قد شهدا

نتظرا عرص امخليس وعرص امجلعة   قدومه ففااها نعــــــــــــيه الطاري  اإ

 مك اكن ينقذان فيـــــــــــــها من النار  مك اكن يلقي عليــــــــــنا فهيام دررا

 عنا مبنسكب من هنره اجلـــــــــاري  اجلهل انر فمك قد اكن يطفيــــــهئا

 ــــــــاريأ جرى مساءةل للطالب الق  مك حث فهيا عىل العمل الرشيف ومك

ن اهــا  قد نـــال من انل من خــــري وأ رسار  مك حث فهيا عىل ال داب اإ

 زوج ومن جاركذا ذوي اخللق من   والوادلان فمك أ وىص بربهــــــــــام

 سب الصحابة يف نصح وتكــــــرار  واكن حذران فامي حيــــــــــــــــذران

 ي منائر قد شعت بآ نــــــــــوارهذ  هذي مآ ثر من أ  ر دعــــــــــوته

 عىل مساجـــــــــــــدها مع لك أ  ر  وهو الغيور عىل الغنا ومهنجـــــها

 مىض عىل هنج سقاف وحمضــــــار  داع عىل قدم ال سالف مقــــتدو

 جاءت بشائره عهنم بآ خـــــــــــــبار  وهو اخلليــــفة للامضني من سلف

 حمط أ نظـــــــــــــــار حضار وزوار  فغــــــــــــــدا جتمع الرس فيه مهنمُ 

 اكلبدر هيدى به يف ادلجلة الساري  هدى به هللا أ قوامـــــــا فآ رشدمه

 جلت عن العد يف نــــــظم وأ شعار  ومك خصــــــــــال حباه هللا خالقه
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 تبدوا عىل الناس من بدو وحضار  لكهنا نظمت مشاعــــــرا عظمت

 س بحانك هللا وذا القدرة البـــــاري  ود به هللا قد مع القلوب لــــــــه

يثار  ابحلــــــــق يصدع همام قل انبه  ويظهر احلـــــــــق عن نصح واإ

 ــــــــــالط ماذق يف القول همذارمغ  لينطــــــيل قول خداع عليه ول

ضامرتبني ماسرت   نقاد صدق هل ابلناس معــــــــرفة  وا عـــــــــــــــنه ابإ

شعــــــــــــــــاع أ نوار  مفكثه اهاة الغنا وزينــــــــــــــهتا  حل ملشلكة اإ

قــــــــــــتار  وجوده بيننا درء ملعضـــــــــــــــةل  وجوده مع ذي عرس واإ

خـــــــــبار  حفـــــــق أ ن أ درج البيتني مقتبسا  حمققا يف اعتقادي خري اإ

 هذا هو الرجل العاري عن العاري  وسائيل عنه ملا كنت أ مــــــدحه

 وادلهر يف ساعة والــــكون يف دار  لوزرته لرأ يت الناس يف رجــــــل

ىل الرمحن يطلــــــــبه  كامي يكرمه يف دار أ بـــــــــــــــــــرار  انداه داع اإ

  حرية عــــــــظمى وأ فاكرفاللك يف  يف حني رفلتنا لبا فآ ذهلـــــــــــنا

 والناس رهن ماكتيب وأ قــــــــــدار  لكن أ مر القضا يف الكون منحمت

 مذ غاب حاآ امحلى وادلار واجلار  فآ حضت البدلة الغــــــناء موحشة 

 قد غاب قائـــــــدها عن حمك قهار  أ حضت سفينتنا يف جلـــــة بعدت 

 فالرس لشك يف أ عقااهم ســـــاري  ــداغابوا وماغاب عنا رسمه أ بـــــ

 ولري فضم اجلاري يف ذا املصاب  فا هللا  لفه خريا ولــــــــــــربان

 ما هب رحي الصبا من سفح بشار  مث الصالة عىل الهادي وعـــــرتته

 متت القصيدة الفريدة لفض هللا فوه
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ىل  بدله وهذه قصيدة أ نشآ ها عندقدوم اكتب هذه الوريقات اإ

بعد رياب مايقارب أ ربعا وثالثني س نة حرضموت ومسقط رأ سه الهجرين 

 : يف السعودية قال يف مقدمهتا

هذه أ بيات للرتحيب بقدوم س يدي العم أ محد بن معر بن طالب 

العطاس عند قدومه لزورة بدل الهجرين يوم امجلعة السادس من جامدي 

 عاما ويه هذه :  34جهرية بعد ريبة طويةل قرابة  1419ال وىل س نة 

 عدد مسريك من ادلمام اإىل الهجرين  أ هال وسهال مبن جا زائر ال سالف

 وعد طش املطر ذي هو من املزنني  حيا وسهال عداد الربق ذي هو راف

 يم ينق  ذا البنيبعد فرقة طو من   ال رشافجئته وجا اخلري وبن السادة 

 ب اإىل انبوب قرة عنيوصل احلباي  صافوتقر من اخلواطر يف تاليق 

 كذاك مشهد عيل يل فيه مك من زين  ال سالفحيا اإىل أ م الهجر يه موطن 

ىل حريضه وسدبه عادها  ىل الغنا يزول ال  تلتافواإ  رين ـوشل عزمك اإ

 وينــــتتىل سريمه عىل أ وصافهم حي  افــــفهيا وفهيا رجال هللا مك أ وص

 الوصفني حاويالعيدروس الغضنفر و   سقافــ فهيا املقدم مع انضار وال 

 عنيــــخيل اللقا هتزم ال عداء يقر ال  وأ ذكر أ بوبكر يف عينات فهيا صاف

 من جاه قاصد بنيه ينق  هل دين  ومك ويل يف خباو وادي ال رشاف

 يعود ظافر من اخلريات هل قسمني  وينال لك املطالب يف هنا والطاف

 ا يرسينــــــــأ جشارها واملدر وجنوهم  أ هال وسهال عدد من قاف ملا قاف

 قد عدينذكروا زمن قد مىض واوم   وال لففرحوا بك ال هل والإخوان 
 نــــــــخدمهتم ابلازونك جزامه زي  ال هل وال سالف وكل مدد من مجيع

 نيــلكن ذا صدق واقع هل دلئل ج  افــماحيرصه ومه وامه أ وبقوةل خ
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 القصدين يعطي ويشفي ومن جا حصل  وافر واف ذا حسن ظين وفضل هللا

 وفضلمك يسرت الناقص يشوفه زيـن   هذه لكاميت للرتحيب فهيا زحاف

 متت القصيدة الفريدة لفض هللا فوه

بن عبد هللا بن طالب  أ محدذرية س يدي الوادل محمد بن  

 منترشون يف حرضموت وجاوه والسعودية . 

 

 

 

 

 

 

 ا

 

بن عيل بن حسن ن عبد هللا بن طالب ب أ محدحلبيب معر بن ا

بن عبد هللا بن حسني بن معر بن عبد الرمحن بن عيل بن حسن 

ه ، وادلته الرشيفة شفاء بنت 1300وليد ابلكنقان جباوه س نة العطاس 

احلبيب حسني بن معر بن محمد بن مسيط ترىب وهتذب بوادله وقرأ  عليه 

بعد أ ن ه 1312عام وت يف مبادئ العلوم ، خرج برفقة وادله اإىل حرضم

ىل ترمي لطلب تتوفيت وادل ىل بدل الهجرين موطن أ جداده مث انتقل اإ ه اإ

عن علامء  عرصه مهنم احلبيب علوي بن عبد الرمحن اها العمل فآ خذ 

بن حسن  أ محداملشهور واحلبيب حسني بن محمد احلس ين واحلبيب 
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الرمحن العطاس واحلبيب محمد بن سامل بن طالب العطاس واحلبيب عبد 

الاكف واحلبيب حسن بن عيل الاكف القايض ابلهجرين وغريمه ،  أ محدبن 

مطالعة كتب ، وقد أ لف العديد و واكن موزعا أ وقاته مابني عبادة وصالة 

 نذكر مهنا : من الكتب تنيف عىل أ ربع عرش مؤلفا 

 غذاء ال رواح يف أ ذاكر املساء والصباح 

ر املساء مجع فيه من سوق ال رابح برشح غذاء ال رواح يف أ ذاك

 ال وت وال خبار وال  ر الواردة يف ال ذاكر . 

كتاب الرسائل وهو عبارة عن سفينة مجع فهيا كثريا من الشوارد 

 والشواهد . 

 الفوائد اجلليةل والعطاو اجلزيةل 

 ك ياء السعادة ملن أ راد احلس ىن وزودة . 

ن شاء هللا .  لهجرين صباح تويف ابوغريها من الكتب النافعة اإ

 ه 1373امجلعة الرابع من شهر حمرم احلرام س نة 

 .  أ محدخلف من ال ولد : محمد ، علوي ، ش يخ ، 

بن عبد هللا بن طالب وليد  أ محدمحمد بن معربن احلبيب  

ه ودفني مكة 1325الهجرين يف السابع من شهر ذي القعدة س نة 

عبود ين محمد ) كدميا ، وادلته الش يخه العفيفة مرمي بنت الش يخ املكرمة 

ترىب وهتذب بوادله واتصل بكثري من العلامء والوهجاء وأ عيان ( بن عفيف 

عرصه ، اكن رمحه هللا تعاىل ريورا صادعا ابحلق قوي الإرادة ذا عقل 

ىل الكذب ، صادقا يف  راحج ، لحيب اناابة أ و اجملامةل اليت تؤدي اإ

أ هل بدله ، مواظبا عىل حضور معاملته مع ربه ومع الناس ، حمبا لبدله و 
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وكفاح  هم ، أ مىض حياته يف جدرالس اخلري حمبا للعمل والعلامء وحمبا جملالس 

مرتددا بني بالده الهجرين واحلرمني ، سافر اإىل جاوه ومكث اها فرتة مث 

ىل احلرمني ، انتقل اإىل حرضموت  ىل بدله الهجرين والرتدد اإ عاود السفر اإ

قرية جده احلبيب عيل بن علوي خالع قسم  ادلاخل واس توطن بدلة قسم

ه  1390وتزوج اها ورزقه هللا ابلودل املبارك عبد القادر وذكل يف عام 

واكن عقبه لكه بنات فاكن الودل هذا مسك اخلتام ، واكن رمحه هللا تعاىل 

 كثريا مايمتثل اهذين البيتني : 

 س بوت قطعت هل من عرى قليب  حيىي معر قال لجاان ولـــــــد  

 ذل مليد املاكلف يوم مــــــــــــوت  مايه حمبة وعشقة يف الولــــد   

يف بداية عام التسعني ترك البالد مبا فهيا قسم والهجرين وسافر 

ىل احلرمني متنقال بن جده ومكة حىت اس تقر أ خر معره مبكية انمية حبي  اإ

عة وامجلاعات يف الفلق راورا لبيت هللا احلرام مواظبا عىل حضور امجل

ذا خرج اإىل جده ل مر همم حيث اكن  ل اإ املساد احلرام لتفوته صالة فيه اإ

شغم الشاغل صةل ال رحام فتاده مع كرب س نه وضعف قواه اجلسدية ل 

يرتك واجبا ل حد من عيادة مريض وتشييع جنازة ومؤاساة مصاب وهتنئة 

جابة دعوة زواج لاكئن من اكن وابل   خص أ هل بدله مسافر بقدومه واإ

الهجرين واملشهد ومن تربطه اهم صةل من نسب وقرابة ومصاهرة وما 

أ ك رمه فاكن رمحه هللا تعاىل يتلكف احلضور ويرى أ ن ذكل فرض حممت . 

أ ما حمبته وتفانيه يف حمبة جده احلبيب عيل بن حسن واملشهد وتعلقه 

ثه وشغم الشديد مبورو ته العلمية فهىي لتوصف ، فاكن رمحه هللا حدي 

الشاغل هو الكم احلبيب عيل بن حسن فتاده دامئا يستشهد بالكمه 
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املنثور منه واملنظوم يف لك املناس بات ، أ ما املنظوم منه فياكد أ ن يكون 

حافظا دليوانه ، ل ن احلبيب عيل بن حسن كام هو معروف مورو ته 

التار ية العلمية تتطرق مجيع املوضوعات العلمية والعملية والإجامتعية و 

 وعلوم الفكل والزراعات . 

س نة  ال ربعاء السابع من شهر ذي القعدة تويف قبيل جفر يوم

ه وصيل عليه يف املساد احلرام حبضور امجلع الغفري من احلااج 1411

ودفن يف مقربة السادة العلويني مبكة املكرمة . رمحه هللا رمحة ال برار 

 وأ سكنه اجلنة دار القرار أ مني .

بن عبد هللا بن طالب وليد الهجرين  أ محدبن معر بن  علوي 

ه وادلته الرشيفة ش يخه بنت احلبيب 1331سلخ ربيع ال ول س نة 

بن عيل بن حسن الثاين ، ترىب وهتذب بوادله ، سافر  أ محدعبدهللا بن 

ىل احلرمني الرشيفني ومكث اها مدة وج ة ، بعدها سافر اإىل جاوه  اإ

واحلبيب عبد هللا بن  أ محدفهيا معه عيل بن  وقصد مدينة ابلكنقان ولزم

علوي ومحمد بن علوي واحلبيب علوي بن حسن الاكف جايت ابران 

واحلبيب حسني بن محمد بن طاهر احلداد وغريمه كثري ، اكن رمحه هللا 

جملالسة العلامء واكن ممن ليد ظريفا بشاشا حمبا لطيف املعارشة عفيفا 

بن  أ محدحلول الس نوي جلده احلبيب رضب الطار خاصة يف مناس بات ا

عبد هللا واكن رفيق دربه فهيا احلبيب حمسن بن صاع بن محمد بن صاع 

العطاس العمدي حيث اكنوا مه احلداة يف املناس بات املذكورة . هل سفينة 

مجع فهيا من الشوارد والشواهد والفوائد مما يصعب عىل حصول مثلها يف 

أ رسلها لت شعرية نيبة ، مهنا القصيدة اليت كثري من اجملدلات ، وهل حماو
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ل خيه وشقيقه ش يخ بن معر عند عزمه للسفر من احلرمني اإىل حرضموت 

 ويصف فهيا شوقه اإىل حرضموت :

 ها ـ عــــــالم ال رسار ظاهر وخافي   أ بديت ابلفرديف املصدر ويف املورد

ــ يقع في ويدخل اجلنة اخلرضاء   دــــــويغفر اذلنب للرايج مىت يلح  ها ــ

ــ وانظم قوايف درر حمك مباني   د ــــــــوبعد وهاجيس حمك يف املقص  هاـــــ

 وادهياــــصدا من البعد يل همي ع  صــــد غية دوى من اكن قلبهب مثل ال 

ــ وقرة العني والنون اذلي في   م اتنشدــــــــــبطيت وذاك منك دائ  هاـــــ

 يل فهيا القلبوسطور تفرح يرس   ددـــــوبن معر قد وصلنا خطك مس

ــ يبات ذكرك عىل رويح يناجي   عدـدامئ وان اذكرك يف املمشا ويف املق  هاـ

 وريت لك من يبا بلــــدته يضوهيا  و هللا بعودة ونسىل ذا التعب والكد
ىل ذا السد  حيمك عىل النفس قاضهيا وواليـــها  وشوق ممدود من ذا السد اإ

 كنت ختفهياوامسيت تبدي أ مورا   لقرصه ول من حــــد ونيت وقلب

 وعرض بوزيد يل طابت رانــــهيا  بال حريضه واب الهجـــرين واملشهد

 هياــــمق خيل الغيث يلمع يف مناش  دــــــــعىل اجلبال املنيفة راعده يرع

ــ يوم السوايق مالنه من راري   ردــــوسال س يم وطاب امجلع واملف  هاـ ــ

ــ أ وصيك وادلك لتعص  ــ رضاه خري من ادلنيا ومافي   يه ابتسعدـــ  هاـــــــ

 اإىل بدلمه عىس الرمحــــن يسقهيا  هللا يسمح طرقهم عزهمم قد جــــد

 ابقول كل قول واندب كل ليا هيا  يعود وصاحب القنبوس واملطــــرد

 يش يواشيــــهامافيه حاسد ولوا  ليايل ال نس مرت يف هنا رــــــرد

 ينال سؤهل ومييس يف عواليــــــها  اب مدلك من صرب عىل التعب عقباه 

 شفها حلد دون حد طابت رانهيا  لنا مثار العنب وامثار ماتوجــــــــد
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 مقري ومارسحت العليا تزكيــــــها  مث الصالة عىل اخملتار مارــــــــــرد

****** 

ر اه ودفن جبو  1415الثاين س نة  ربيع18تويف ليةل السبت 

بن عبد هللا بن طالب ابلكنقان ، رمحه هللا رمحة  أ محدقبة جده احلبيب 

 ال برار وأ سكنه اجلنة دار القرار أ مني . 

 بن عبد هللا بن طالب وليد الهجرين يف أ محدش يخ بن معر بن  

 ه وادلته الرشيفة ش يخه بنت1338السادس من شهر شوال س نة 

بن عيل بن حسن الثاين ، ترىب وهتذب بوادله  أ محدهللا بن عبد احلبيب 

ىل احلرمني الرشيفني ل داء النسكني  ، أ خذ عن ش يوخ كثريين ، تردد اإ

ولطلب املعيشة أ خذا ابل س باب ، واكن ميكث ابحلرمني ماشاء هللا هل أ ن 

ىل بالده الهجرين وهكذا دام عىل ذكل  ميكث ويعاود السفر والعودة اإ

قال بني احلرمني وبالده الهجرين وانتقل يف سفرته ال خرية نت م س نني عديدة 

ىل مكة املكرمة وأ قام بشعب عيل راورا للبيت العتيق مواظبا عىل أ داء  اإ

ىل بدله ومسقط رأ سه  الصلوات ابحلرم الرشيف حىت قرر النقةل ال خرية اإ

 ه وطنب اها خيامه كام قيل : 1408الهجرين وذكل يف شوال س نة 

 كام قر عينا ابلإوب املسافر  ها واس تقر اها النوىوأ لقت عصا

وقد وهب نفسه يف بدل الهجرين لعامرة مساد ابكزبور ابحلزوب 

حياء ما بني  صالح ذات البني ، مواظبا عىل اإ وادلروس وامجلاعات واإ

ل  العشائني يف املساد ، واكن  رج لصالة الفجر قبل ال ذان وليعود اإ

 بعد الرشوق . 
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ه عاوده احلنني 1421شهر رمضان املبارك من عام يف أ واخر 

عادة  والشوق لزورة ال رايض املقدسة ل داء العمرة وزورة س يد الكونني واإ

اذلكروت وزورة من اها من ال حباب وال حصاب مفكث يف مكة حىت 

ىل املدينة لزورة س يد املرسلني صلوات هللا  أ مكل الشهر ثالثني وذهب اإ

ىل بالده الهجرين يف منتصف شوال من الس نة وسالمه عليه وعاد اإ 

 املذكورة . 

أ ما حمبته وتفانيه وتعلقه جبده احلبيب عيل بن حسن واملشهد 

فاكنت ديدنه وهارياه حيث اكن مواظبا عىل حضور املناس بات الس نوية 

اليت تقام يف املشهد مثل : خمت القبة ليةل التاسع والعرشين من رمضان 

احلاة انهيك عن الزورة الرمسية يف ربيع ال ول ، وليةل التاسع من شهر 

واكن  رج للزورة من قبل أ ربعة أ وم مع أ ولده وأ هل دائرته ويكونوا لكهم 

 16يف خدمة املقام ابحلال واملال واملقال . تويف ابلهجرين صباح امخليس 

ه ودفن اها . وخلفه ابنه عبد هللا بن ش يخ 1423ربيع الثاين س نة 

  عامرة مساد ابكزبور وخدمة املشهد . وأ ولده عىل

العطاس بن عبد هللا بن طالب  أ محدبن معر بن  أ محدالس يد 

ه اكتب هذه الوريقات واملقمي حاليا مع أ ولده 1362وليد الهجرين س نة 

ومرتددا اإىل حرضموت ، وادلته الرشيفة ش يخه يف السعودية ابل حساء 

مام وخطيب  بنت احلبيب عبد هللا بن حسن بن سامل مسمل الاكف اإ

وهذه  . ه1390جامع الهجرين واملآ ذون الرشعي للعقود ، واملتوىف س نة 

  نبذة عن حيايت :
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حيث ووادليت  ل آ جديرعاية ت  ت نظر و وهتذب يتتربى 

ه وأ قام مبكة 1364عام حدود يف  الرشيفنياحلرمني سافر وادلي اإىل 

 املكرمة مايقارب الس بع س نني . 

ب  ت تعل يدأ  ب بن  بوبكر ابوجيهايئ يف معالمة الش يخ أ  تدالإ

من مث يف القاعدة البغدادية و  واكنت بداييتابلهجرين عفيف جبور الش يخ 

ه 1370عام  يفتقريبا من احلرمني  وعاد وادلياملصحف الرشيف ، 

لس بع أ وال ن حيث مكث ابحلرمني راورا لبيت هللا احلرام مايقارب ا

بعد عودته من احلرمني الرشيفني وادلي  ، والفرتة اليت مكثهتا مع س نني

 وبعد وفاته .اكن أ ك ر وقته طرحي الفراش من املرض حيث قرابة الس نتني 

ارس املوجودة يف يف املد ت تعل يواصله 1373يف الرابع من حمرم س نة 

اليت جبوار مساد اجلامع واكن املدرس فهيا  املعالمةذاك : الهجرين أ ن

 الاكف ، وعىل الش يخ مسملبن سامل ن محمد س يدي احلبيب اخلال سامل ب

جرين ومدرسة مدرسة احلكومة ابلهبكر ابوجيه بن عفيف و محمد بن أ يب 

ترمي بنظر اإىل  ته خرج 1375ويف عام  ابن حمفو  يف خر ر .

خواين  ابلرابط  ت اإرشاف توالتحقرمحهم هللا تعاىل محمد وش يخ  اإ

يف  تمكثو بد هللا الاكف ، السادة علوي وحمسن أ بناء احلبيب أ محد بن ع 

عىل عدة يف الفقه والنحو فهيا عدة متون  تالرابط مايقارب الس نتني قرأ  

مشاخي ويف مقدمهتم احلبيب حسن بن عبد هللا الشاطري واحلبيب 

والس يد امحد ) السواحيل ( بن الش يخ أ بوبكر بن عبد هللا الشاطري 

غوفا ابلقراءة وكنت شوغريمه ، أ بوبكر بن سامل والش يخ عوض ابفضل 
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كنت مالزما حيث العلمية واملطالعة والتدوين خاصة فامي يلقى يف اجملالس 

  .  لتسجيل الفوائد والشوارد دلفرتي وقلمي 

الروض اإىل السعودية  ته سافر  1377ويف أ واخر عام 

س عرش قرابة امخل أ نذاك مايقارب ال ن س نني واكن معرياها  تومكث

ىل بدلدس نة ، وع مايقارب اها  ته ومكث 1385رين يف عام الهج ت اإ

ىل السعودية ومكثمرة  نية  ت السفردو عاالس نة ، مث  دلمام قرابة اب تاإ

  أ ربعة وثالثني س نة .

ىل ادلمام جاء احلبيب عبد الما وعند  قادر بن أ محد السقاف اإ

أ هاب ابلسادة ه 1396لعم عام يف رحلته اليت جتول فهيا يف مدن اململكة 

واكن  فعال مت انعقاد ادلروسو ؛  املنطقة بعقد دروس أ س بوعية العلويني يف

من السادة العلويني وغريمه ، نذكر والش يابة يف ادلمام خنبة من طلبة العمل 

عبدربه بن مهنم احلبيب عبد الرمحن بن مصطفى انضار ، واحلبيب صاع 

د اجلنيدي واحلبيب محمد بن عبد هللا ابهارون ، واحلبيب حسني بن أ مح

احلبيب أ محد بن الصنو و  واحلبيب حسني بن طاهر احلداد ،  ابعقيل ،

واحلبيب عبد هللا بن أ محد بن هادون العطاس محمد بن طالب العطاس ، 

واحلبيب عبد هللا بن ، واحلبيب أ محد بن عبد الاله بن هادون العطاس ، 

واحلبيب واحلبيب حسني صايف السقاف ، عيل بن هادون العطاس ، 

واحلبيب حسني واحلبيب محمد عطاس احلبيش ، قيل السقاف ، محمد ع 

واحلبيب علوي بن حسني بن معر انضار ،  بن سامل انضار ، واحلبيب

واحلبيب محمد واحلبيب عيدروس بن حسن العيدروس ، عيىس احلداد ، 

والش يخ سعيد بن محمد الفقيه العمودي ، والش يخ معر بن سامل احلامد 
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وحميب العمل  بكر ابسودان وغريمه من طلبةوالش يخ أ بو  ،ساملني ابمسعود 

واكنت اجللسات تعقد بعد مغرب  فرمح هللا من مات مهنم ومتع ابلبقية .

امجلعة وبعد صالة امجلعة ، فاجللسة اليت تعقد بعد صالة امجلعة اكنت يف 

مزنل الس يد عيىس بن علوي احلداد حىت انتقل املذكور اإىل جده ، بعدها 

ىل مزنل الس يد الكرمي عيدروس بن حسن العيدروس وحيرضها انتقلت اإ 

ىل ال ربعني  ضافة ملن ذكرانمه ، اجلم الغفري يرتاوح عددمه من الثالثني اإ واإ

أ يضا حيرضوا مجموعة من السادة أ ل السقاف وأ ل احلبيش وأ ل العيدروس 

وأ ل الاكف وغريمه من حميب العمل ، وبعد أ ن سافر الس يد عيدروس بن 

دروس اإىل حرضموت انتقلت اجللسة اإىل مزنل الس يد الكرمي حسن العي

ل أ ن احلضور بدأ  يتناقص  نتقال البعض مهنم اإىل جوار ربه محمد ابعلوي اإ لإ

اليت تعقد بعد مغرب امجلعة فاكنت يف  ومهنم من سافر ، وأ ما اجللسة

 بن أ محد الس يد حسني البيوت حىت اس تقرت يف مزنل البداية تتنقل يف 

ال عياد ففي أ ول مجعة منه  . واكن شهر ربيع ال ول يش به سقافابعقيل ال 

يف مزنل الس يد عيدروس بن حسن  ابملودل النبويحتفال كبرييكون اإ 

يف مزنل الس يد  دلالثاين عرش يكون الإحتفال ابملو العيدروس ، وليةل

املنصب عبد هللا بن عيل بن هادون العطاس ، وليةل الثالث عرش يف 

بن سامل انضار ، وامجلعة الثالثة يف مزنل الس يد  مزنل الس يد حسني

احلش مي حسني صايف السقاف ، ويف امجلعة ال خرية من الشهر تكون يف 

مزنل الس يد حسني بن أ محد ابعقيل ، ويتصدر املودل احلبيب عبدالرمحن 

 بن مصطفى انضار بصوته اجلهوري وابملشالت انضارية وادلوعنية

ضافة اإىل  والقيس ية . والعطاس ية ، والعمدية ويف املناس بات الس نوية اإ
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ماذكر تقام ليةل السابع والعرشين من شهر رجب حفل ذكرى املعراج وليةل 

النصف من شعبان وذكل يف مزنل الس يد املنصب عبد هللا بن عيل بن 

وليةل اخلامس والعرشين من شهر رمضان يقام عندان يف هادون العطاس 

ل هلنا وانبني وتقرأ  يف تكل الليةل ور ضيافة فط نا املتواضع ابدلمام مزنل 

املداحئ واملشالت الرمضانية وخطبة قاف ، واكن اذلي يتصدر القراءة يف 

 وكنت بن مصطفى انضار .  الرمحناحلبيب عبداملناس بات املذكورة 

عدة كتب عىل  تمالزما حلضور احلرضات واجملالس العلمية ، وقد قرأ  

راءة واملطالعة والتدوين واكن يل شغف كبري يف القاملشاخي املذكورين ، 

، ويف ذكل الوقت مل تكن مؤلفات احلبيب عيل بن حسن  والنسخ

قتناهئا ومطالعهتا ، وبدأ ت  العطاس متوفرة ، وعندما توفرت زاد عشقي لإ

احلاسب يل يدوو حىت توفرت دلينا الناخسة و يف نساخة كتب احلبيب ع

حيث اكنت لكها تقريبا طباعهتا ومراجعهتا فقمت ابلبحث عهنا و  . ال يل

ولختلو من تصحيف أ وس بق قمل جفمعت من الكتاب الواحد خمطوطة 

عادة نسخهامقت و  ،خمطوطة أ ك ر من نسخة  وطباعهتا ومراجعهتا  ابإ

ويه تقارب مثانية عرش ، طاقة والإماكن وتوزيعها للمحبني حسب ال

حه ونم كبري يزيد عن عن مائة صفنمه مؤلف مابني نم لطيف ليقل 

) قالئد احلسان ( أ لف صفحه ابتداء ابلشوارد والشواهد وانهتاء ابدليوان 

كام مقت بطباعة مؤلفات س يدي الوادل معر بن  والقرطاس يف املناقب ،

وتوزيعها عىل ويه تقريبا أ ربعة عرش مؤلف مابني نم لطيف وكبري أ محد 

د علوي بن عبد هللا بن ديوان س يدي اجلاملتفرق من انبني ، ومجع 

وسفينة بن عبد هللا بن طالب طالب ، ومناقب س يدي اجلد أ محد 
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وغريها من الكتب س يدي الوادل عيل بن أ محد بن عبد هللا بن طالب 

ومطابقهتا عىل النسخ وقد مقت بطبع الكتب املذكورة ومراجعهتا الكثري . 

بني أ هلنا  املراسةلودلي رربة يف وتصويرها وجتليدها وتوزيعها للمحبني . 

عالهمم بآ خباران  وحمبينا يف جاوه وحرضموت والسعودية لطلب ادلعاء واإ

مايقارب عن ثالثة ردلات  وقد جتمع دلي من املاكتبات الصادرة والواردة 

دل ليقل نمه عن أ ربعامئة صفحة وفهيا من ال خبار العائلية لك ر

 تواكنعات ورحالت . والإجامتعية من وفيات ومواليد وزواجات واجامت

قاميت ابدلمام حنو ثالثني  واكن معيل ،  دلى عدة رشاكتمعلت فهيا عاما اإ

هناء دواآ اللييل .والطباعة و  يف النسخ ه 1416ويف عام  التاليد بعد اإ

ىل ال حسا اها ، ء بناء عىل طلب الرشكة اليت أ معل  ولت من ادلمام اإ

واذلين اكنوا  بة يف ادلمامواكن  وييل فيه اخلرية حيث أ ن معظم الش يا

انتقلوا اإىل جوار راهم ولسان احلال  اإ هيمس بقت الإشارة صدور اجملالس و 

 يمتثل بقول الشاعر : 

 فاليوم لعوض عنمك ولبدل  ربمت فياوحشة ادلنيا لغيبتمك       

   وقول ال خر:                 

 للك أ مـــر منكر واملنكرون  دى بفعاهلمــــاملقت ذهب الرجال       

 بعضا ل مع أ نه الشهم الربي  جر بعضهم وبقيت يف خلف يف     

ولكن هكذا ادلنيا نزول وار ال ولتدوم عىل حال ، فس بحان 

ىل أ حسن حال ،  مغري ال حوال ، اللهم وحمول ال حوال حول حالنا اإ

 واحفظنا من أ هل البدع والرشك والضالل . 
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عن العمل يف الرشكة اليت أ معل ه مت توقيفي 1425عام ويف 

، بعدها أ صبحت أ تنقل بني حرضموت  وصويل سن التقاعدلاها 

أ تردد عىل احلرضات   ابملالك ، وكنتوالسعودية ، وأ ك ر مكويث

ال س بوعية والشهرية اليت تقام ابملالك ففي أ ول مجعة من لك شهر تقام 

احلبيب البقية حرضة للحبيب صاع بن عبد هللا احلامد ابدليس ويتصدرها 

عبد هللا بن عيدروس احلامد وابنه املنصب عيل بن عبد هللا احلامد 

وحيرضها اجلم الغفري من انبني ، ويف ليةل احلادي عرش من لك شهر 

تقام الإحدى عرشية يف مزنل الس يد الكرمي حمسن بن عيل انضار ، ويف 

د بن حمسن امجلعة ال خرية من لك شهر تقام حرضة يف قبة احلبيب أ مح

الهدار ، ولنا اتصال ابحلبيب الويل الصفي حسن بن أ محد اجلفري وأ ولده 

ومه القامئني ابملناس بات الرمسية يف املالك ، كذكل الس يد حسن بن صاع 

قاميت ابملالك وأ ولده امليامني ولكهم عىل سري  اجلفري ة حس نة ، ويف أ ثناء اإ

 احلامد صاحب معد ، معلت ترمجة مؤجزة عن احلبيب صاع بن عبد هللا

امل بن وترمجة ملحقة عن احلبيب أ محد بن حمسن الهدار ، وعن احلبيب س

الس نوية كام تقدم يف  معر العطاس صاحب الشحر ونبذة عن زورته

 يعها عىل انبني . تصويرها وتوزولكها يمت ، ترمجته 

ه 1385ابلنس بة لزورة املشهد فقد اكنت أ خر زورة يل عام أ ما 

وبعد ان ربت عن حرضموت مايقارب أ ربعة وثالثني س نة ،  حيث 

س نوو من عام  عمل يف السعودية واظبت عىل حضورالزورةتوقفت عن ال

ه واكنت يل مشاراكت يف مرامس الزورة يف املوادل ومدخل أ ل 1424

العطاس اذلي يقام يف الثالث عرش من ربيع ال ول ويف احلرضة والوقفة 
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أ سسها س يدي اليت ام لنا مشاراكت يف الروحة ليةل اخلامس عرش ، ك

 عرشابتداء من يوم الثاين ش يخ بن معر يف املشهد بعد العرص ال خ ال بر 

عيل بن حسن بقراءة كتب احلبيب فهيا وحىت الرابع عرش منه ونقوم 

، كام أ نين أ حرض مجموعة من الكتب وحيرضها اجلم الغفري من انبني 

 بن حسن وأ قوم بتوزيعها للمحبني حيث واخملترصات لكتب احلبيب عيل

الكتب اليت أ حرضها  عداأ قوم بتجه ها يف املالك من قبل الزورة بفرتة 

، وقد مجعت القصائد اليت تتعلق ابلزورة سواء اليت معي من السعودية 

كذكل نبذة عن احلبيب عيل قيلت فيه . حسن أ و  نظمها احلبيب عيل بن

  ا .وموجز عن الزورة وتراتيهباملقام  بن حسن ومن خلفه عىل

مقت بتآ سيس قراءة حصيح  ه 1428عام  يف شهر رجبو

قراءة مس مترة طوال اليوم  من أ ول يوم فيه اري يف بدل الهجرينالبخ

نه ، حيرضها اجلم الغفري من أ هل بدل الهجرين وخنمته يف السابع عرش م 

اذلي ىل رمحه هللا تعاعبد هللا بن طالب أ سوة بس يدي اجلد أ محد بن 

اذلي هلل امحلد و اوه ابلكنقان ،  ئته يف رجب يف املدة املذكورة جبأ سس قرا

 ان هللا ، وهذا بتوفيق من هللا ،هداان لهذا وماكنا  هنتدي لول ان هدا

امتها وخري و ونسآ ل هللا الكرمي أ ن لعل خري أ عامران أ خرها وخري أ عاملنا خ

 . مني وهو راض عنا أ مني اللهم أ  أ ومنا يوم لقاه 

بن عيل بن حسن بن عبدهللا بن طالب  أ محداحلبيب عيل بن 

الثاين بن عيل بن حسن بن عبد هللا بن حسني بن معر بن عبد الرمحن 

ه ترىب وهتذب بوادله وخرج 1325وليد ابلكنقان جباوه س نة العطاس 

اإىل حرضموت لطلب العمل وأ خذ عن ش يوخ كثريين من أ جلهم احلبيب 
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بن عبد هللا بن شهاب وغريمه لشاطري واحلبيب علوي  بن معر اعبد هللا

، وعاد اإىل جاوه ولزم وادله ، وبعد وفاة وادله أ قام هل حول س نوو يف 

ليه يف ترمجة وادله ، واكن رمحه هللا قامئا  شهر شعبان كام تقدمت الإشارة اإ

ابلوظائف املرتبة يف حياة وادله من القراءة يف كتب  السلف لك يوم 

قامة  ادلروس واحلزوب بداره العامرة ، ويف املناس بات الرمسية ك وم واإ

ي يف منتصف شهر ربيع و النبلس نوي لوادله والإحتفال ابملودل احلول ا

ال ول من لك س نة وخمت قراءة البخاري يف شهر رجب ويف لك 

املناس بات املذكورة تكون امجلوع الغفرية وتبسط املوائد بدار املقام مجليع 

 تكل امجلوع املباركة ويه أ وم مشهودة حمضورة حيرضها احلارضين يف

من اكفة هجات جاوه القريبة والبعيدة مدهنا وقراها ويقوم يف والعام اخلا  

تكل امجلوعات اخلطباء ابلتذكري واملواعظ ، وقام اها املقام التام حىت وافته 

رب ه ودفن جبوار ق1413املنية ليةل امجلعة السادس من شهر احلاة س نة 

بن عبد هللا بن طالب رمح هللا امجليع رمحة واسعة   أ محدوادله احلبيب 

 ولحرمنا بركهتم أ مني . 

وقد ر ه ابن أ خيه ل مه ال س تاذ علوي بن محمد بن علوي بن 

 عبد هللا بن طالب بن عيل بقصيدة عصامء قال يف مقدمهتا : 

صالة بسم هللا الرمحن الرحمي ، امحلد هلل رب العاملني ، وال 

والسالم عىل رسول هللا س يدان محمد ابن عبد هللا وعىل أ هل وحصبه ومن 

والاه ، وبعد : فهذه قصيدة ر ء مبناس بة فقيد العلويني اهذه ادلور 

ال ندونيس ية احلبيب العارف ابهلل عيل بن أ محد بن عبد هللا بن طالب 

د بن العطاس أ نشآ ها مترباك ووفاء حبقه تلميذه وحمسوبه علوي بن محم
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والقاري الإرضاء اس راجيا من املس متع علوي بن عبد هللا بن طالب العط

 عام اها من قصور وتقصري ؛ وهللا املوفق ويه هذه : 

 فهاج دمـــــــــــــع بآ ماق وأ جفاين  صوت النعي جبنح الليل أ جشـــاين

 ينعي حبيب فؤاد مـــــــــاهل  ين  وراح مثل رراب البني انطــقة

 والكتب أ قـــــــــراين ابلعمل غذاين  حبييب وش يخي اكن هذبين أ يب

 ذا شاينبني الورى ودلى الرمحن   عيل بن أ محد من تسمو خالئقه

 ومشلك كنت فيه منه أ جنــــــاين  مك معضل كنت أ شكوه حفلـــــم

نسان  فصار عيين دلى الظلامء مبرصة  وبت أ رــــذوا به أ مسو اكإ

 الشاين وهو املبغضقد اكن يقالك   يف زيــــــــارة من فمك أ راك دؤاب 

 واذلنب يوقعه يف جوف نـــــريان  ختىش عليه من ال  م ترهــــــقه

ذ به قد رــــــــدا يف حبه عاين  جفئت تغسل عنه من وساوسه  واإ

تــــــــــــــــــــــقان  واكن للكتب مفتوان يطالعــــــها  حملال ملرامهيا ابإ

معـــــــــــان  لس امي اكنت الإحياء بغيـــــــــته  يدين خطاء ملا فهيا ابإ

 يبديه حينـــــــا ول يبدو ل حيان  مك لالإهل به رس  ـــــــــــــــــبؤه

يقان  فالقابون يرون من مظاهـــره  نبا موانع عن خــــــــــرب واإ

عـــــــــالنعني العناية   وهو احلظي دلى موله تلكـــؤه  يف رس واإ

 مك من قيص ومك مهنا لــــــــها داين  فال ن ترىق عىل معراج منــــزةل

ىل أ عىل مراتـــــــــهبا  كام حلمت اها من قبــــــل أ زمان   وم فهيا اإ

 يف حينه عن مسافات وأ كــــوان  حيث احلبيب ينايج حبه فسام

 و اها الروح يف روح ورحيانتـزه  تفوح من حولها ال نسام زاكــــية
 تسمو وتس بح يف ال نوار  هــــتان  قدس علت فغدتتطري فوق ذرى 
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 وخ وا بني أ نوار وعقــــــــــــــيان  مسوا ومضواهناك حيث رجالت 

ليه من لك ذي رس وعرفــــــان  هناك من كنت تعزى يف معارفه  اإ

  من خري أ عــــيانومن أ ىت بعدمه  مث الفقــــيه وسقاف ومن سلفوا

 وش يخه ذي كرامات وبرهـــــــان  اكلعيدروس واكحلداد قطب مال

 املعروف ذي الشانوصاحب املشهد   أ يب احلسني ومن يف صفه ذكروا

ىل أ بيك ابن عبدهللا أ محد من  رضــــــــــاع أ لبان  اإ  سقاك علام مع اإ

 ـــو بل بآ راكنابلفعل واحلال تدعـ  قد كنت  يي سلواك مه أ مئــــته

 لفقـــــــــــــــده مث من مه وأ حزان  فاهللا ميسح من مغ أ مل بــــــــــنا

 من اذلنوب ويوليـــــــــها برضوان  وأ ن يعــــــــــــم عىل لك مبغفرة

 ابخلري والفضل للقايص وللــــداين  كام أ دام عىل العافني بركــــــــته
 محمد اجملتىب من نسل عــــــدانن  نديمث الصالة عىل خري الورى س  

 ما زمزم املنشد احلادي بآ حلـــــان  وال ل والصحب مث التابعني هلم 

انهتت القصيدة الفريدة لفض هللا فوه ، تويف ال س تاذ علوي        

ه وس تآ يت ترمجته 1433ربيع ال ول س نة  20املذكور يوم ال حد 

ن شاء هللا .   لحقا اإ

بن أ محد بن  بن عيل أ محداملقام ابنه احلبيب الصفي وخلفه  عىل 

ه 1357وليد ابلكنقان س نة  بن عيل بن حسن عبد هللا بن طالب 

انضار ، ترىب وهتذب   أ محدوادلته الرشيفة أ منة بنت احلبيب محمد بن 

بوادله مث خرج اإىل حرضموت لطلب العمل برتمي واكن خروجه من جاوه 

لغنا ترمي وتضلع فهيا من العلوم املنطوق ه واعتكف برابط ا 1367س نة 

مهنا واملفهوم وأ خذ عن ش يوح كثريين ويف مقدمهتم احلبيب حسن بن عبد 
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منه الرعاية التامة وال خوة الصادقة ، كام هل هللا الشاطري حيث اكنت 

أ خذ عن احلبيب علوي بن عبد هللا بن شهاب وغريه ، وعاد اإىل جاوه 

رشاد ه ولزم وا1377لعم يف س نة  دله واعكتف عىل تعلمي اجلاهلني واإ

اجلاهلني واكن وادله يعمتد عليه كثريا ، وبعد وفاة وادله توىل القيام ابملقام 

صالح ذات البني ، والتصدر يف  قامة ادلروس  واحلزوب واإ من اإ

وهل الإتصالت الكثرية ابلعلامء والوهجاء وال عيان ملناس بات الرمسية ، ا

ذا  حمبواب رلال دلهيم ، واكن رمحه هللا دليه من البالغة يف الكتابة حبيث اإ

مسك القمل  ط عىل الورق جواهر وحمك ، وكيف ليكون كذكل وهل 

النس بة أ ول جبده الإمام عظمي املقام احلبيب أ محد بن عبد هللا بن طالب ، 

وجده من هجة أ مه احلبيب محمد بن أ محد انضار ، وجده احلبيب محمد بن 

بيش ، ولكهم رجال عظامء أ راد ، نورد هنا منوذجا من عيدروس احل 

ماكتباته دليال عىل حسن س بكه وبالرته ، مهنا ماكتبة أ رسلها للفقري 

اكتب هذه السطور حيث لنا معه اجامتعات وماكتبات واتصالت مس مترة 

 حىت وافته املنية ويه هذه  : 

للقيام ابجلهاد  امحلد هلل اذلي أ قام العباد فامي أ راد ، ووفق من شاء 

، واجلهاد أ نواع هجاد ال عداء يف صالح البالد ، وهجاد النفس ومقاومهتا 

ويف تربية ال ولد ، وضبط ال وقات وماكلفة احلدائد والشداد ، والشدائد 

واحلداد ، وهللا يعني امجليع فامي قصد ونوى ، وطلب ولبا ، واملعونة عىل 

رة يف املعىن والصورة ، وممن أ خذ قدر املؤنة ، وتكل املراتب لكها معمو 

فهيا حبظ وافر يف الباطن والظاهر ، أ خوان املشمر عن ساعد اجلد وسعيد 

اجلد ، القامئ يف نرش ما للادود ، من مؤلفات وراميع بصاحلات القصود ، 
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ليه ابلرعاية ، واناط ابلعناية ، س يدي أ محد بن معر بن  احلبيب املنظور اإ

طالب العطاس ، حقق هللا هل ال مال ، وأ صلح لنا أ محد بن عبد هللا بن 

درار الرباكت يف ال هل واملال والعيال ، بربكة س يدان  وهل ال عامل ، مع اإ

ومولان بدر الكامل ، وعني امجلال صىل هللا عليه وسمل وعىل أ هل وحصبه 

خري حصب وأ ل ، أ مني أ مني أ مني . وعىل هذا ال خ السالم من املؤمن 

ره من املوطن بعد وصول املرشف امل ون ، وما فيه من در امله ن ، صدو 

مكنون وجوهر مصون ، ورس خمزون ، مما تفجرت به العيون ، وقرت 

به العيون ، عطاء غري ممنون ، وقد رشحمت لنا مما مقمت به جبمع ماتفرق ، 

وتآ ليف ماتشتت وتنظمي ماتشوش ، ولف ماتلف ، وحررت ونقحت 

، وحصحت مااكن غري مصحح ، والعامل املعنوي  مااكن غري حمرر ولمنقح

لهىي ليس هل انقطاع ولأ خر ، والعلوم منح  اكلبحر الزاخر ، والفيض الإ

لهية ومواهب مصدانية ، فغري مستبعد أ ن يدخر لبعض املتآ خرين مامل  اإ

يكن لكثري من املتقدمني ، فال تعبآ  بقول القائل : ماترك ال وائل لل واخر 

ذم جلودته وردائته يف ذاته ، للقدمه وحدوثه ، ويقال ، فاليشء ميدح وي

ن أ رض لكمة ابلعمل قوهلم : ماترك ال وائل شيئا لل واخر ، ل نه يقطع  : اإ

ابل مال عن العمل والسعي فيه ، واجلد والإجهتاد يف  صيم ، وحيمل عىل 

التقاعد عنه ، فيقترص ال خر عىل ما قدم ال ول من الظواهر ، وهو خطر 

وقول سقمي ، وليرض الصاحئ قفا الصاحئ ، وأ نت وحبيب القلب قد  عظمي

سعيت وجديت يف مجع ما تفرق من الغرر وادلرر اليت قيدها س يدي 

ن العامل العاقل ليؤلف  الوادل معر وغريه من مؤلفات اجلدود ، وقد قالوا : اإ

ليه فيخرتعه ، أ ويشء انقص فيمته ، أ ويشء أ خطآ   ل يف يشء مل يس بق اإ اإ
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يه مؤلفه فيصلحه ، فاشكر هللا وحبيب عىل ما أ ولك وأ نعم عليك ف 

مولك ، من القيام اهذه املرتبة والوظيفة الشاررة عن أ هلها عىل مااكن من 

تقدل ال عامل الشاقة يف ال وقات الضيقة ، وامحد هللا عىل ماتعمل وغريك 

عنه يكسل ، وعىل ما تدأ ب وغريك مايتعب ، ثبتك هللا عىل ذكل 

حفظك من اليآ س والقنوط ، واسآ ل من هللا السعة واترك الهبوط ، و 

فربك كرمي وفضم معمي ، وفوق لك ذي عمل علمي ، وقل رب زدين علام 

وكرمي ، وهللا يبسط عليك ابل رزاق احلس ية واملعنوية حىت يس متد منك 

مجيع الربية ، ويسعدك ابلعواقب املرضية وال لطاف الظاهرة واخلفية ، 

نه وقل ا ن القليل ل يسعين ول أ سعه ، اللهم ارزقين محدا وردا فاإ للهم اإ

ل بفعال ، وهذا مايرسه هللا من اجلواب ول  ل مبال ولرد اإ قطر لمحد اإ

قه فلينفق مما أ اته هللا حىت يفتح الباب .  من احلباب ، ومن قدرر عليه رز

ذا مليت من الكتابة فاقرأ  ومن القراءة فاكتب وهكذ ا كام قال ابن هذا واإ

ذا مل أ حدمك من الالكم مع املتعلمني هاتوا  عباس ريض هللا عهنام : اإ

دواوين الشعراء من العرب ، وساعة لربك وساعة لقلبك وساعة لعمك 

امحد بن عبد هللا ، ومعك أ محد بن عبد هللا نعين به اجلد أ محد بن عبد 

ك أ محد ويف هللا ؛ قالوا جاؤا حبايب من جايت ابران ديسة املرحوم مع

قدامه احلبيب عيل بن حسني لزورة اجلد أ محد ، وظلوا عنده من قراءة 

ونشائد وقصائد واحلبيب عيل بن حسني معروف بصوته الشجي ودندنته 

الرخ ة ، ماعاد خاله يقف من الإنشاد ؛ وعش ية رجعوا يف الكريتة ) 

، قالوا  القطار(  وملا قدمه يف الطريق سرب احلبيب يف مسرياته وناكته

احلبايب :  يكفي وعيل بن حسني عادك أ ل جيت من زورة احلبيب أ محد 
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فقال هلم احلبيب : يكفي حنن طول ا هنار مقابلني احلبيب موطني رؤس نا 

لحضك ولقنه ، اكن ساعة لربك وساعة لقلبك وساعة لعمك أ محد ، 

كام  هكذا بلغنا عن بعض الإخوان ، هذا وقد صبيت ما يف رأ سك وبومعر

قلت لل خ ش يخ وهاك ال ن كتبناه كل ، وهللا يعني امجليع ، والعفو العفو 

وحبيب وادلعاء مطلوب ومبذول من امجليع للجميع ـ ولاكتب ال حرف 

ابل خص الفقري اإىل عفو هللا تعاىل أ محد بن عيل بن أ محد بن عبد هللا بن 

ه . 1418ربيع ال ول س نة  10طالب العطاس لطف هللا به أ مني وحرر 

 انهتت املاكتبة . 

ه 1420ليةل الإثنني السادس من شهر شعبان س نة  تويف

 بن عبدهللا بن طالب رمح هللا امجليع .  أ محدودفن يف قبة جده  احلبيب 

بن عيل وليد  أ محدوخلفه عىل املقام ابنه عبد هللا الباقر بن 

د ه وخرجي مكة املكرمة عىل يد ش يخه  الس يد  محم 1380ابلكنقان س نة 

علوي املاليك وبعد عودته من مكة املكرمة لزم وادله وجده احلبيب عيل 

واكن خري خلف خلري سلف وليزال قامئ ابملقام أ مت قيام متع هللا  أ محدبن 

 حبياته شعرًا : 

 ابملدارس والعـــــلوم  معر هللا املنــــازل 

 من اهم  يا الرسوم  وبآ رابب الفضائل

الس يد الفاضل كرمي  أ محدادل عيل بن ومن أ ولد س يدي الو 

وليد  أ محدالشامئل الساعي عىل ال يتام وال رامل حسن بن عيل بن 

 أ محده وادلته  الرشيفة أ منة بنت احلبيب محمد بن 1366ابلكنقان س نة 

انضار ترىب وهتذب بوادله وأ خذ عن ش يوح كثريين واكن مساعدا لوادله 
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قه مساعدة انتاجني وخاصة ال يتام يف خدمة املقام وضيوفه واكن من أ خال

شوال  17وال رامل والسعي يف قضاء حواجئهم ، وافته املنية ليةل ال حد و 

 ه تغمده هللا برمحته .  1423س نة 

محمد بن عيل وليد  أ محدومن أ ولد س يدي الوادل عيل بن 

 لكهم مق ني جباوه ابلكنقان .  أ محدابلكنقان وذرية س يدي الوادل عيل بن 

وليد  أ محدبن عبد هللا حسني بن  أ محدمن أ ولد س يدي اجلد و 

 ابلكنقان ودفيهنا ترىب وهتذب بوادله  خلف ذرية مباركة جباوه ابلكنقان . 

 

 

 

 

 

احلبيب ش يخ بن عبد هللا بن طالب بن  عيل بن حسن الثاين 

وليد الهجرين ودفني قرن ابحكمي بدوعن ، اكن رمحه هللا كثري التواضع 

ذا خاطهبم اجلاهلون شديد احلي اء من اذلين ميشون عىل ال رض هوان واإ

 قالوا سالما ، واكن كثريا مايردد هذين البيتني : 

ن عادتك امجلاهل  ومجمــــــــــل لهتمل  اإ

 خلها تعرب سهالـــه  مجل ادلنيا وال خرى

واكن كثري التنقل اإىل دوعن واس توطن قرن ابحكمي وتزوج اها 

ات واس تخارهن هللا اإىل جواره ، واكنت وفاته بقرن واكن عقبه لكه بن

ه ودفن اهاوبنيت عليه قبة 1338ابحكمي يف شهر جامدي الثاين س نة 
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نويرة معمورة ابلزوار وتعمل هل زورة س نوية يف النصف من شهر شعبان 

من لك س نة والقامئني علهيا أ ل ابحكمي ولتزال الزورة جارية ومس مترة 

 راروأ سكنه اجلنة دار القرار . رمحه هللا رمحة ال ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احلبيب علوي بن عبد هللا بن طالب بن عيل بن حسن الثاين 

بن عيل بن حسن بن عبد هللا بن حسني بن معر بن عبد الرمحن 

ذوال شعارالرائقة واجلذابت الصادقة والكرامات اخلارقة ، ودل العطاس 

ش يوخ عرصه  ه ترىب وهتذب يوادله وأ خذ عن1268ابلهجرين س نة 

ابلهجرين وحريضة ومعد وحرضموت ، اكن رمحه هللا حمبواب رذواب واكن 

كثري التنقل اإىل دوعن ودخل صيف وتزوج اها سافر اإىل جاوه ولزم 

بن عبد هللا وأ خذ عن مشامل عرصه يف جاوه مثل  أ محدأ خيه احلبيب 

احلبيب عبد هللا بن حمسن العطاس واحلبيب محمد بن عيدروس احلبيش 

ىل بالده فاستشار  وغريمه ، ومل تطب هل الإقامة جباوه وقرر العودة اإ
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ش يخه احلبيب عبد هللا بن حمسن العطاس فآ شار عليه ابلزواج يف جاوه 

ومت الزواج ويف أ ثناء الزف أ ىت احلبيب عبد هللا بن حمسن العطاس بآ بياته 

 املشهورة مبرشا هل بودل ذكر مبارك : 

قرأ  يف   ودل مربوك وامسه محمد سهم دارك  تباركمقر شقاق وقاري اإ

ىل احلرمني ل داء النسكني وزورة  ومل ميكث بعد الزواج يف جاوه وسافر اإ

س يد الكونني ، وأ قام مبكة يف رابط السادة فرتة وزار املدينة ويف أ ثناء 

ه 1309عودته اإىل حرضموت عارضته املنية وهو يف جده وذكل يف عام 

املتفرق منه عىل يد اكتب هذه السطور ، ، وهل ديوان شعر مت مجع 

ولشعره حالوة وطالوة وكثريا من أ هل الهجرين حيفظونه وينشدون به يف 

املناس بات خاصة يف ال عراس لعذوبة أ لفاظه ورقهتا ، فهو حيتوي عىل 

القول السهل واملعىن اجلزل مجلعه بني احلمك الغالية وال مثال العالية ، عالوة 

حدى وسائل القربة ملا حص يف اخلرب أ و عىل التعريف ابلنف س اذلي هو اإ

وهنا نقدم مناذج من أ شعاره خنتار  ال ثر ) من عرف نفسه فقدعرف ربه ( 

 مهنا هذه املناجاة، قال ريض هللا عنه : 

لهىي ارثين أ نت وفـــــــرد ومصد  فاإين قرعت الباب قد جئت اتئــــبا  اإ

لهىي لك عيب وزلـــــــــة   آ نت اذلي تسرت مجــــــــيع املعايباف  وأ سرت اإ

لهىي أ جب يل دعوة   ومن جا يريد العــــــفو مارد خائبا  واقض حاجيتاإ

لهىي برمحتك اليت س بقت لــــــنا   ااها البقل شاربـــــسعدان اها مييس   اإ

  ققت أ ين يف حمـــــــــــــبيت اكذاب  لنئ مت يف قلـــــــيب لغريك موضع

 فال يل بغريك ومىن القلب صاحبا  وال خرى مصاحباادلنيا فكن يل يف 

عرتاف يقول فهيا :   ومن قصيدة أ خرى فهيا اإ
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 اذلنب أ جناس أ نت عامل مبا عندي من  ريب اإين خيل مما يظــــنونه الناس

 يش عىل الظهر من ذنيب وبعضه عىل الراس  اخلطاو تلباس مك عصيتك ومك يل يف

 جيت راجيك ورمحن وماكل الناس  بفقري والإفالس و هللا اإين عىل اببك

ىل بالده الهجرين   ومن قصيدة يذكر فهيا شوقه وحنينه اإ

قامة اها قال يف أ ثناهئا :   عندمااكن يف جاوه ومل تطب هل الإ

 شوف أ هيل وشوف الزبوره وانبنين   وعودة للوطن ومحد عند انبـــني 

 براه الشوق حىت برا محله بسكني  مس يكني املفارق هلع مسكني مسكني

 وجاوه لكها اك هبامئ واجملانـــــــــــــني  معدان ابلكنقان مابني البســــــاتني
 لها وفره ورادي ومك نقصان يف ادلين  نسامه يوم تقبل كام بعض الش ياطني

وقصيدته املشهورة اليت يصف فهيا شوقه اإىل حريضة وأ هلها  

 واليت يقول فهيا : 

 فهيا معــــــر بن عبد الرمحن   حريضه ما ان مولـــــع ابلصبيحهبال

 يعجبك فهيا لك روشــــــان  معنا مصانع يف حيد مبنيه رشحيــــه

 رسه رسى يف مجع ال كــوان  لكه لنا من أ جلنا جات املنيحـــــــه

 وايش البرص يف لك ولهــان  و اهل الهوى قليب مولع ابملليحــــه

ل ملن هل قلب حبــــــــــان   غايل لهل اخليانه مانبيحــهذا رس  اإ

ن اجملالس تلقى ملن يعرف قرحيــه  يف الرشح نعرف لك زفـــان  اإ

 يذهب هبا سعيه ولـــوزان  من ل تآ دب ابلشان ابيعر فرحيـــــه

 هللا  زي لك شيــــــــطان  واللكب ينبح حذرك تسمع يف نبيحه
 صالة متيل مجع ال كــــــوان  د صالة تبلغ اإىل رضحيهصلوا عىل امح
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وقد ترمجنا هل ترمجة مبسوطة يف كتابنا البحر امليل يف مناقب 

 خلف ذرية مباركة ولكهم جباوه .  احلبيب حسن بن عيل .

عبد هللا بن علوي بن عبد هللا بن طالب بن عيل بن مهنم  

الهجرين وأ خذ عن ه تلقى تعل ه يف 1301حسن وليد الهجرين س نة 

ه ولزم 1325ش يوخ عرصه يف حرضموت ، مث سافر اإىل جاوه يف عام 

بن عبد هللا بن طالب واكنت هل الإتصالت مع أ اكبر  أ محدمعه احلبيب 

ه ببالكنقان جاوه ودفن اها 1364عرصه املوجودين يف جاوه . تويف س نة 

 نرش العمل هلم اليد الطوىل يفجنباء . وخلف ذرية مباركة علامء أ دابء 

 والتعلمي جباوه .

مهنم احلبيب محمد بن عبد هللا بن علوي بن عبد هللا بن طالب 

أ خذ عن ش يوخ عرصه ، انتقل من و وليد ابلكنقان جباوه تلقى تعا  ه اها 

ىل قرية كدونغ قرية جباوه الغربية مابني س ياكبوآ والشاجنور  ابلكنقان اإ

تويف يف السادس عرش وحفر برئا، لنرش ادلعوة اإىل هللا وبىن اها مسادا 

ه بعد أ ن أ مكل خمت قراءة البخاري 1412رجب س نة  عرش من شهر

قتداء بعمه احلبيب  بن  أ محداذلي يق ه  يف شهر رجب من لك س نة اإ

 عبدهللا بن طالب . رمح هللا امجليع .

علوي بن عبد هللا بن علوي بن عبد هللا بن طالب بن عيل 

بن عبد هللا بن  أ محدرىب وهتذب بعم أ بيه احلبيب وليد ابلكنقان ودفيهنا ت

طالب وأ خذ عن ش يوخ عرصه ، هل رال واسع يف نرش العمل والتعلمي 

واش تغل  ابلتدريس اكن رمحه هللا أ ديبا شاعرا هل أ شعار أ سوة جبده 

احلبيب علوي بن عبد هللا بن طالب خنتار من شعره هذه القصيدة اليت 
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بيب ال عظم صلوات هللا وسالمه عليه وأ ل بيته قالها مادحا ومس تغيثا ابحل 

 الطاهرين :

ل عىل رجل مثل الســــــوام معي  الشمس ساطعةلليل بعد رشوق   اإ

 من احلفــــا  ومن سري عىل القدم  ذرية مهنموا قاموا بواجــــــــــــهبم 

ن عبثت  أ يدي اللــــــــئام حلفظ العز واحلرم  يصابرون بمل الشمــــل اإ

 مثل اجلبال علهيا السحب يف القمم  سالةل ال ل والصحب الكرام بقوا 

 للمهتدين كنار الضيف يف عـــــــمل  مه قد مضوا جبميل اذلكر نـــورمه

 ورب وفق وأ عـــــــل الروح ابهلمم  قد اعرتفنا بتقصري بواجــــــــــــبنا

 عدها ضيقا من العدمفال نـــــرى ب  وابسط لنــــا نعم ال رزاق واسعة

لهىي نــــــــــق ابطنه  من السقام ومــن يف منصب احلمك  وذا العلوم اإ

ويه قصيدة طويةل أ ثبتناها يف كتابنا البحر امليل لفض هللا فوه  

 . تويف يف ابلكنقان جاوه ودفن اها رمحه هللا رمحة ال برار . 

هللا بن أ بوبكر بن عبد هللا بن علوي بن عبد ومهنم احلبيب  

بن عبد  أ محدطالب وليد ابلكنقان ، ترىب وهتذب بوادله وبعمه احلبيب 

هللا بن طالب ولزم ش يوخ عرصه وأ خذ عهنم وأ جازوه ، هل من املؤلفات 

الكثرية مهنا : رساةل الكوثر يف بعض معاين سورة الكوثر وذكر أ عيان أ هل 

لنبوي املوجودين البيت الطاهر ، وذكر فهيا مجموعة كبرية من أ هل البيت ا

جباوه .  وكتاب مفاتيح السعادات يف الصلوات عىل س يد السادات مجع 

فيه صيغ كثرية من الصلوات عىل النيب اخملتار صلوات هللا وسالمه عليه ، 

وهل رساةل أ خرى سامها : القول اللطيف يف بيان النسب الرشيف . وهل 

 ة النفع ، جفزاه هللا أ يضا كتاب الفا ة اجلامعة وغريها من املؤلفات عظ 
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 20عنا وعن السادة العلويني أ فضل اجلزاء ، تويف يف ابلكنقان جباوه يف  

 ه رمحه هللا رمحة ال برار . 1419من ربيع ال ول س نة 

محمد بن علوي بن عبد هللا بن طالب وليد ومهنم احلبيب  

بن عبد هللا بن  أ محده ترىب وهتذب بعمه احلبيب 1308ابلكنقان س نة 

ىل احلرمني الرشيفني ط الب وخرج اإىل حرضموت لطلب العمل ، وسافر اإ

ل داء النسكني وزورة س يد الكونني مث عاد اإىل جاوه ولزم معه احلبيب 

بن عبد هللا يقول  أ محدبن عبد هللا بن طالب واكن معه احلبيب  أ محد

عنه : محمد بن علوي صفوتنا و أ ل طالب وهو اذلي برش بوجوده احلبيب 

هللا بن حمسن العطاس يف ال بيات السابقة اليت يقول فيه مقر شقاق .  عبد

خل ، تويف يف ابلكنقان جباوه لعم س نة   ه 1377اإ

احلبيب ال ديب الشاعر الناثرعلوي بن محمد بن علوي بن عبدهللا 

بن  أ محدبن طالب وليد ابلكنقان ترىب وهتذب بعمه احلبيب عيل بن 

ه يف جاوه عىل أ ش ياخ كثريين ، معل ل عبدهللا بن طالب ، تلقى تع 

أ س تاذا يف اللغة العربية ابملعهد الإسالآ ويف اجلامعة الإسالمية احلكومية 

ىل اللغة اجلاوية مهنا خالصة  يف ابلكنقان ، ترمج عدة من كتب السلف اإ

املغمن يف امس هللا ال عظم للحبيب عيل بن حسن العطاس وغريها من 

قد تقدم معنا قصيدته اليت أ لقاها مر ة يف معه و الكتب هل أ شعار رائقة ، 

ىل احلرمني ل داء النسكني وزورة س يدي الوادل عيل بن أ محد ،  سافر اإ

قامته يف ابلكنقان مرجعا يف اللغة  س يد الكونني وعاد اإىل جاوه واكن مقر اإ

ه رمحه هللا رمحة ال برار . 1433ربيع ال ول س نة  20العربية . تويف يف 

 نفحات الرضوان علهيم وأ مدان ابل رسار اليت أ ودعهتا دلهيم .اللهم انرش 
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سـني بـن معـر بن ح  بن حسن بن عبد هللامعر بن عيل احلبيب 

وادلتـه الرشـيفة فاطمـة بنـت احلبيـب محمـد بـن  ،العطاس  بن عبد الرمحن

علوي الاكف ، ترىب وهتذب بوادله ، وبعد أ ن تويف أ خيـه احلبيـب حسـن 

ىل الشحر ومـات ودفـن اهـا ، وقام به قام ىل املبن عيل تو أ مت قيام وانتقل اإ

ذريته منترشـون يف رمحه هللا رمحة ال برار وأ سكنه اجلنة دار القرار أ مني . 

حرضموت ابملشهد والهجـرين وحريضـة ويف الهنـد وجـاوه وهجورومـال و . 

 من ذريته : 

شـ يخ  ممن اش هتر مهنم جباوه احلبيب ش يخ بن سـامل بـن معـر بـن 

سـني بـن معـر بـن بن سامل بن معر بن عيل بن حسن بـن عبـد هللا بـن ح 

اها وترىب عىل وادله  ه نشآ   1311لعطاس وليد حريضة عام ا عبد الرمحن
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العالمة احلبيب سـامل وحفـظ القـرءان العظـمي وهـو ابـن اثـين عرشـ سـ نة 

العطـاس واحلبيـب عبـد هللا بـن معـر  بـن حسـن أ محدوتلقى عن احلبيب 

واحلبيــب محمـد بــن سـامل بــن أ يب بكـر بــن عبـد هللا بــن طالــب الشـاطري 

العطاس واحلبيب عبد هللا بـن علـوي بـن حسـن العطـاس مؤلـف سـبيل 

عبد هللا بن محمد بن عقيل العطـاس والسـ يد محمـد بـن والس يد املهتدين ، 

 أ محـدش يخ العطاس واحلبيب محمد بن هادي السقاف بسيئون ، والسـ يد 

ىل اندونيس يا ومعره بن عبد الرمحن السقاف وغ س نة  27ريمه ،   ورحل اإ

بـن عبـد هللا بـن طالـب العطـاس  أ محـدفاتصل متلقيا من مناهـل السـادة 

 أ محـدوالس يد عبد هللا بن حمسن العطـاس يف بوقـور ، والسـ يد محمـد بـن 

انضار ببندواسه والس يد أ بوبكر بـن محمـد السـقاف يف قـريس ، والسـ يد 

والس يد عيل بن عبد الـرمحن احلبيشـ ،  علوي بن محمد بن طاهر احلداد ،

وغريمه  والس يد صاع بن حمسن احلامد والش يخ املعمر عبد القادر شويع ،

ىل أ ندونيس يا بذل هجـده يف نرشـ العـمل والتـدريس ، واكن  . ومنذ وصوهل اإ

يتلقى عنه يف خمتلف الفنون عـدد صـاع مـن العلـامء ، مـهنم العالمـة محمـد 

الإســالآ يف جيــاجنور ، واحلــاج عبــد هللا جشــاعي رئــيس ومــدير املعهــد 

س نويس يف سواكبوآ ، واالفقيه احلاج عبـد هللا بـن حسـني مـدير معهـد 

فابوران ، والعالمة احلاج رادين بن نوح وادل ال س تاذ العالمة عبد هللا بن 

نوح ، واحلاج العـامل ادلاعـي عبـد هللا خمتـار مـدير معهـد ومدرسـة النظـام 

 وغريمه من علامء سـواكبوآ وجيـاجنور وابنـدونغ ، الإسالآ يف س ياكبوآ

 ومع ذكل اكن يكرهمم وحيسن اإ هيم . 
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اكن بيتــه مــآ وى الضــيوف ومقصــدا للزائــرين ، وهــو عــالوة عــىل  

جامتعيـا يتصـل بـه رجـال العـمل وال دب وبصـدر رحـب  واسع علمـه أ ديبـا اإ

رجـب سـ نة  26يس تقبلهم ويبـاح م حـىت يف مرضـه ، تـويف يـوم ال حـد 

بار الشخصيات والعلـامء وغـريمه ، ه وش يع ج نه اجلم الغفري من ك 1398

ــوم  ــام هل لك ي ـها  27وتق ــه حيرضـ ــرى وفات ــةل ذك ــام حف ــن لك ع رجــب م

 قاصدون من خمتلف مدن جاوه . اهـ نقال من كتاب مشس الظهرية .   

الس يد عبد الرمحن بن ش يخ بن سامل بن معر بن ش يخ بن سـامل   

ه ، تـرىب وهتـذب بـوادله ونشـآ  نشـوأ  حسـ نا ، او بن معر بن عيل وليـد جـ

خرج اإىل حرضموت لطلب العمل قاصدا بدلة ترمي ومكث اهاماشـاء هللا هل 

أ ن ميكث وهنل من علوهما املنطوق منـه واملفهـوم عـىل أ يـدي أ شـ ياخ كـرام 

ويف مقدمهتم احلبيب حسن بن عبد هللا بـن معـر الشـاطري واذلي لزمـه 

ك ترمي وعاد اإىل جاوه اكن هل به الإرتباط التـام مالزمة اتمة حىت بعد أ ن تر 

ن احلبيب حسن املذكور عند مادخل اإىل جاوه اكن  والإمزتاج اللكي حىت اإ

نزوهل يف بيت الس يد عبد الرمحن املذكور ، وعنـد مـاتويف احلبيـب حسـن 

ه يف 1425بن عبد هللا الشاطري  يف العارش من شهر ربيع ال ول سـ نة 

ع مجموعة معـه لتشـييع جنازتـه مـن أ بـوظيب حـىت أ بوظيب حرض من جاوه م

 مدفنه يف تربة بشار برتمي . 

والس يد عبد الرمحن املـذكور يف جـاوه بيتـه كعبـة للقصـاد ومـهنال  

ماكنـة خاصـة ، وقـد مـن هلم دليـه ملـاعذاب للـوراد مجليـع الطوائـف والعلـامء 

افتــتح يف ســ ياكبوآ معهــد علمــي لتــدريس العلــوم الرشــرية ســامه معهــد 

ال عـامل ملشهد لإرتباطه القوي مبشـهد جـده احلبيـب عـيل بـن حسـن وهل ا
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وهل الوجاهـة دلى اخلـا   اخلريية يف مساعدة انتاجني من أ رامل وأ يتام ،

والعام ، ويف حرضموت شـ يد بنايـة يف شـعب نـيب هللا هـود عليـه وعـىل 

 نبينا أ فضل الصالة والتسلمي  لـزوار قـرب نـيب هللا هـود ، ويف املشـهد قـام

ــة خاصــة  نشــاء بناي ــمل ابإ ــة الع ــن لطلب ــة م ــا طلب ــب له رابط املشــهد وجل

أ ندونيس يا كام جلب لها مدرسني مـن رابط تـرمي ، وحفـر بـرئا يف املشـهد 

حبوار الـرابط املـذكور . كـ ر هللا مـن أ مثـاهل ومتـع هللا حبياتـه وابرك هل يف 

 ماهل وأ ولده . 

ن عـيل بـن بقية ذرية احلبيب معـر بـن شـ يخ بـن سـامل  بـن معـرب 

مفهنم الس يد هادون بن معـر بـن شـ يخ  ؛ حسن  منترشون حبريضة وجاوه

بن سامل بن معر بن عيل بن حسن العطاس وذريته جباوه التقل ومه الكثـري 

بن معـر بـن  اكفية عهنم . والس يد حمسن الطيب غري أ ان مل نظفر مبعلومات 

 بن ش يخ بن سامل أ يضا منترشون حبريضة جباوه التقل .  

س يد حسني بن سامل بـن حمسـن بـن معـر بـن عـيل بـن حسـن ال  

 جبهور هل املاكنة الرفيعة واملقام العظمي هناك وذريته اها .  

الس يد عبد القادر بن حمسن بن سامل بن حمسن بن معر بـن عـيل 

بــن حســن العطــاس املولــود يف ســ باك بســومرتا ، ختــرج عــىل علــامء مكــة 

فتاء يف سلطنة  .  أ محـدهجور بعد الس يد سامل بـن املكرمة وتوىل منصب الإ

 اهـ مشس الظهرية . 

 بن معر بن عيل بن حسـن الس يد حسني بن حسن بن عبد هللا 

اكن ريض هللا عنـه وأ رضـاه كرميـا جـوادا ، ودفيهنـا الهجـرين وليد العطاس 

املعروفـة ابلهجـرين  ، بـىن دارهني ورالسـة العلـامء حلحمبا للصاخسيا مضيافا 
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ثيل يف وقهتا وبىن اها ملحق خـا  ابلضـيوف الـواردين واليت ليوجد لها م 

ىل الهجـرين  ىل الهجرين من علامء وفضالء وخاصة بـين معومتـه الـواردين اإ اإ

من املشهد وحريضة وسدبه ومعـروف امللحـق ابمس الطـاق . وخلـف مـن 

 ال ولد عيل وعبد هللا . 

الس يد عيل بن حسني بن حسن بن عبد هللا بـن معـر بـن عـيل  

ىل جـاوه وحصـب 1288العطاس وليد الهجـرين سـ نة بن حسن  ه سـافراإ

كثريا من العلـامء والصـلحاء ومعـل يف التاـارة و صـل عـىل ثـروة طـائةل ، 

وعاد اإىل حرضموت الهجرين ومكل اها عقارا وأ موالا مهنا الضيعة املعروفـة 

ــويف  ــرمةل . ت ــل ال ــوا بآ ه ــن أ ل اببصــيل ، وذلا لقب ـاهئا م ــام برشـ ــرمةل ق ابل

 ه ومل يعقب . 1352رمضان س نة  27 : ابلهجرين يف

الس يد  عبدهللا بن حسني بن حسن بـن عبـد هللا بـن معـر بـن  

ه ، اكن رمحـه هللا جـوادا كرميـا 1285عيل العطاس وليـد الهجـرين سـ نة 

حمبـا مجلاعتـه دأ بـه دأ ب أ بيـه يف ال خـالق والكـرم ، تـويف ابلهجـرين ســ نة 

 ، ه خلف من ال ولد حسن وصاع 1335

وتـزوج الكرميـة زينـة اهـا مواليد الهجـرين نشـآ  وتـرىب حسن من 

بنت الوادل معر بن أ محد وأ جنبت هل  احلبيب البقية عبـد هللا بـن حسـن ، 

ىل اهـا مسافر احلبيب حسن اإىل جاوه وأ قام  اشـاء هللا هل أ ن يقـمي مث عـاد اإ

احلرمني ومهنا اإىل حرضموت الهجرين  مسـقط رأ سـه واهـا اكنـت وفاتـه يف 

 . ه 2/10/1387

ىل جـاوه وأ قـام اهـا   صاع بن عبد هللا من مواليد الهجرين سافر اإ

ىل احلرمني الرشيفني وأ قام جبـده عنـد أ ولده  وأ جنب اذلرية املباركة مث عاد اإ
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وذريـهتم موجـودين ابلسـعودية  ه6/2/1393حىت وافتـه املنيـة اهـا يف : 

 وجاوه . 

يـن الس يد البقية عبد هللا بن حسـن بـن عبـد هللا بـن حسـني  

املقــمي حاليــا جبــدة وليــد الهجــرين حســن بــن عبــد هللا بــن معــر بــن عــيل 

ابلسعودية مع أ بنـاء معـه صـاع ، املـذكور حمبـا للعـمل والعلـامء مواظبـا عـىل 

 حضور رالسهم متع هللا حبياته . 

الس يد عبد هللا بن حسن بن عبد هللا بن صاع بـن حسـن بـن  

 تقل . عبد هللا بن معر بن عيل وذريته جباوه ال 

الس يد املعمر عيل بن محمد بن عبد الرمحن بن عبـد هللا بـن معـر  

يف وادي حرضـموت ونـر هل عـدة رحـالت بن عيل بـن حسـن العطـاس 

يف الرابـع ابملشـهد  تـويف واحلرمني الرشيفني والكويـت وغريهـا مـن الـبدلان

مكــة املكرمــة ذريتــه ابملشـهد  و ه  1396عرشـ مــن شـهر رمضــان سـ نة 

 يعرفون  بآ ل عبد الرمحن . وجده واخلرب و 

احلبيب املعمر عبد هللا بن عيل بن محمد بن عبد الرمحن بن عبـد  

هللا بـن معـر بـن عـيل بـن حسـن العطـاس ، اكن رمحـه هللا صـفيا صــوفيا 

مواظبا عىل حضور امجلعة وامجلاعـة مالزمـا تـالوة القـرأ ن بعيـدا عـن ادلنيـا 

حسـني بـن سـامل وسـافر  وزخارفها سافر اإىل جاوه وسـ نقافوره ولزم معـه

ىل احلرمني واس تقر ابخلرب يف السعودية حىت وافاه ال جل انتـوم اهـا يـوم  اإ

  جهرية وذريته مق ني اها 3/5/1423امخليس 

ل فهم الكثري الطيب .هذه املعلومات املتواضعة املتوفرة دل  ينا عهنم واإ
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سني بن بن عبد هللا بن ح  بن حسنبن عيل املقدم محمد احلبيب 

د ترىب وهتذب بوادله ، ونشآ  العطاس املتوىف ابملشه ر بن عبد الرمحنمع

التام املقام ه وقام بصاحلا وقد خلف أ خيه احلبيب معر عىل املقام  نشوأ  

خوته حىت اضطربت ال مور يف حرضموت وهاجر  عىل طريقة وادله واإ

   هـ 1224أ ك ر أ هل املشهد وذكل س نة 

قدم  بن علوي بن محمد املمن أ حفاده الس يد علوي بن عبد هللا 

 د حيدر أ ابد ومل نعرف بقية عقبه . بن عيل بن حسن املتوىف ابلهن

الس يد صاع بن عبد هللا بن علوي بن محمد املقدم بن عيل بن  

 حسن املتوىف ابلشحر وعقبه ابلشحر وانقطعت أ خبارمه .

هذا ماتوفر دلينا من معلومات عن ذرية الس يد محمد املقدم بن  

 بن حسني ، وعىل ماقيل ل يسقط املعسور  د هللان حسن بن عبعيل ب

 سور .  ملي اب

سني بـن معـر بن عبد هللا بن ح  هود بن عيل بن حسناحلبيب 

لـيةل الثلـوث  العطـاس وليـد املشـهد ودفيهنـا ، اكن مـودله بن عبد الـرمحن

تــرىب وهتــذب بــوادله  ه .1158وال ســ نة الثانيــة والعرشــين يف شــهر شــ

ــ ــدا واكنــت هل من ــة التامــة ، واكن رمحــه هللا تعــاىل عاملــا عــامال عاب ه العناي

متواضعا معرضا عن ادلنيا بلكيته ومقبال عىل ال خرة بلكام يف اسـ تطاعته ، 

حىت قيل لوادله احلبيب عـيل بـن حسـن يف ذكل ؛ كيـف يتـآ ىت مـن هـود 

:  القيام بعامرة مقام املشهد مع تباعده عن ادلنيا وأ هلها ؟ فقال احلبيب عـيل

 عاد اذلي ابيعمـر مقـام املشـهد أ ل يف ظهـره يعـين احلبيـب هـادون . ومـن

خوانـه حلضـور قسـمة مـرتواكت وادله مناقب احلبيب هود أ نه حـني دعـاه اإ 
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اخلاصة غري أ وقاف املقام قال هلم " خذوا من ذكل ما بون والبايق قسـمي 

، ومـن  وامتنع من احلضور البتة ، واكن مالزما املسـاد ورـدا يف ذكـرهللا

ل هللا  هل اإ صــيغ تســبيحه الــيت ليفــرت عهنــا : ســ بحان هللا وامحلــد هلل ول اإ

قـال عنـه وادله احلبيـب عـيل بـن وهللا أ كرب ، هود بن عيل مل يؤذ أ حدا .  

ليه مـن ال سـامء  حسن يف كتابه القرطاس يف تسميته هود : ومما مل أ س بق اإ

نه مل ي  بلغين أ ن أ حـدا مسـى ابمسـه املباركة امس نيب هللا هود عليه السالم فاإ

ىل ال ن مع ما حص مـن قـول نبينـا صـىل هللا عليـه وأ هل  قبيل من دلن وقته اإ

تويف ابملشهد ودفن اها وبنيت عليه قبة جبوار  وسمل : مسوا بآ سامء ال نبياء .

 قبة وادله ، رمحه هللا تعاىل ، وخلف من ال ولد :  

 حريضة عيل بن هود بن عيل بن حسن ذريته منترشون يف  

 وجاوه والسعودية . 

حسني بن هود وذريته منترشون يف حريضة ودوعن وجاوه 

  والسعودية .

 هادون بن هود وذريته ابملشهد وجاوه والسعودية . 

وس نذكر فامي ييل مايتيرس لنا من مناقب ذرية احلبيب هود 

 املذكور  . 

بن عيل بن هود بن عيل بن حسن  أ محداحلبيب سامل بن  

وليد حريضة ودفني جاكرات جباوه ترىب وهتذب ونشآ   ت رعاية العطاس 

وادله وأ خذ عن احلبيب أ بو بكر بن عبد هللا بن طالب العطاس واحلبيب 

صاع بن عبد هللا مث سافر اإىل احلرمني الرشيفني ل داء النسكني وزورة 

س يد الكونني وجاور مبكة مدة طويةل أ خذ فهيا عىل ش يخ الإسالم الس يد 



206 
 

زيين دحالن وتغلبت فقهياته عىل أ دبياته وصوفياته وعاد اإىل وطنه  أ محد

حريضة مشددا عىل نفسه يف ك ر العبادة والورع ، حمتاطا احتياطا جتاوز 

ىل  احلد خصوصا يف مسائل الطهارة ، فاكن  رج مباء وضوءه من بيته اإ

املساد احرتازا من ش هبة املاء املوقوف ، ويقايس الشدائد لكها يف رسل 

ذا  ل يف املاء املتبحر اكل هنار واجلوايب الكبار ، فاإ اجلنابة ، فاكن ليغتسل اإ

أ راد أ ن يغطس يف ذكل يقول أ ول برفع صوت بعد النية : أ شهد أ هيا املاء 

بن هود ، ويكرر هذه اللكامت بتكرير الغطسات مع  أ محدأ ين سامل بن 

مجعهم ، ويرىث الإكثار من ذكل لكه حىت يتعب نفسه ومالئكة الطهارة بآ  

ىل تكبرية الإحرام فيطول ويقرص عندها اترة  هل من حواليه ، مث يرحع اإ

واترة يرتعد ، وعىل مثل هذا اكن معم يف سائر العبادات ، مث سافر اإىل 

ىل جاوه واس توطن بندر بتاوي املعروف ال ن  الهند وتزوج اها ومهنا اإ

يتان وبىن اها مصىل جباكرات مالزما ال وراد والعبادة ، وسكن حبارة كو 

مالصقا لبيته ل داء الصلوات امخلس ، وتعاطا يف تكل املدة أ س باب 

التاارة وبورك هل فهيا ، مفكل قدرا من العقارات يف احلارة املذكورة 

كرام القاصدين وهداية  واعتكف يف بيته عرشات الس نني مقترصا عىل اإ

ندر بتاوي جاكرات اجلاهلني ، وهل أ حوال عظ ة وكرامات جس  ة . تويف بب 

 ه 1340رمضان س نة  25يوم الإثنني 

تجرد احلبيب احلازم احلامك عىل العمل والعمل ابلتالزم ، وامل ومهنم  

لعبادة موله عن الناصب واجلازم أ بوبكر بن حسن بن عيل بن هود بن 

عيل بن حسن العطاس وليد املشهد ودفينه ترىب ونشآ  ابملشهد وجد يف 

الغاية ونرشت هل أ عالم الولية وأ خذ عن احلبيب معر طلب العمل حىت بلغ 
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بن هادون واحلبيب صاع بن عبد هللا العطاس واحلبيب أ بوبكر بن عبد 

ىل احلرمني الرشيفني ل داء النسكني وزورة س يد  هللا العطاس وسافر اإ

زيين  أ محدالكونني وأ قام مبكة مدة أ خذ فهيا عن ش يخ الإسالم الس يد 

لولية والكشف اجليل ، ه ، واش هتر يف تكل املدة اب طبقتدحالن ومن يف

قامته مبكة من أ نه اشرتى مكية وافرة من  ابن اإ مفن ذكل ماشاع وذاع اإ

الباروت ودخل اها خلوته اخلاصة برابط السادة وأ قفل عىل نفسه ابب 

اخللوة مث افرتش جسادته يف وسط اخللوة وأ درج الساادة ابلبارود وجلس 

ر يف ذكل البارود فرصخ بخة زعزعت أ راكن الرابط علهيا مث أ شعل النا

ابب اخللوة فوجدوا ث وكرسوا ع أ هل الرابط وجريانه لتفقد احلادفتسار 

السا عىل مصاله مبتسام وهو يقول ) وانر كوين بردا صاحب الرتمجة ج

براهمي ( فسآ لوه عن احلادثة فقال : أ ان أ مسع الناس يقولون  وسالما عىل اإ

 ن أ  قق ذكل من نفيس لغري . أ ين ويل فآ ردت أ  

عاد املرتمج هل اإىل حرضموت مسقط رأ سه ، وقام بآ عامل جليةل  

وخادلة يف املشهد مهنا : حفر كريف للامء يف املشهد املعروف بكريف 

بوبكر وبىن السقاية اليت يف طرف احلدبة عىل طريق املتوجه من املشهد 

ىل الهجرين لسقي عابري السبيل املسامة سقاي ة بوبكر . تويف رمحه هللا اإ

 302/2تعاىل ابملشهد ودفن اها . اهـ ملخصا من اتج ال عراس 

احلبيب محمد بن حسن بن عيل بن هود بن عيل بن حسن  

العطاس وليد حريضة ودفني بتاوي جاكرات جباوه ، اكن رمحه هللا تعاىل 

 بن عابدا شاكرا ذاكرا يف رسه وهجره ؛ ياكد حيفظ ديوان جده الإمام عيل

حسن العطاس كثري الإستشهاد به حىت يف الكمه العادي سواء اكن مع 
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ل  اخلوا  أ والعوام ، وقلام يستشهد ببيت اويذكر عنده بيت من قصيدة اإ

ورسدها حرفيا ك منا ينحدر من صبب لقوة حفظه يف ذكل ، كام أ نه حيفظ 

لكثري من سري ة جده احلبيب عيل بن حسن والكمه املنثور ، مداوما 

عىل قيام الربع ال خري من الليل سفرا وحرضا يتلو فيه كتاب هللا حبضور 

وخشوع حىت يف مرض موته نظرا يف املصحف املعظم بعد أ ن انف معره 

عىل التسعني س نة ومع ذكل مل يضطر لإس تعامل النظارة كام أ نه مل يسقط 

من أ س نانه ، ولعل ذكل بربكة املداومة عىل قراءة القرءان ورس يشء 

نظر يف املصحف املعظم . تويف رمحه هللا تعاىل يف اليوم الرابع من حمرم ال 

 305/2ه . ابختصار من اتج ال عراس  1357س نة 

 

احلبيب املعمر الصفي الصويف السائر عىل قدم أ سالفه احلادي 

واملطرب الشادي واذلي يطرب سامعه وخاصة عند الإنشاد بالكم جده 

 الشجي : عبد هللا بن سامل بن محمد احلبيب عيل بن حسن بصوته الرخمي

بن علوي بن حسن بن عيل بن هود بن عيل بن حسن العطاس وليد 

حريضة ودفيهنا ، اكن هل شغف وذوق لسري أ سالفه ومطالعة كتهبم 

وخاصة كتب جده احلبيب عيل بن حسن تويف حبريضة يف شهر شعبان 

 جهرية 1418س نة 

والنور الساطع والبدر ناحص ومهنم احلبيب العامل العامل الصاع ال 

معر بن محمد الالمع ، ذو التواضع احلقيقي والرس املصطفوي رساج ادلين 

بن حسن بن عيل بن هود بن عيل بن حسن بن عبد هللا بن بن علوي 

حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس وليد حريضة ، طلب العمل 
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ىل احلرمني ل داء النسكني وزورة س يد  الكونني ومل يطول حبريضة وسافر اإ

ىل جاوه وفتح هللا هل اها ، واكن هل الوجاهة والإجالل  مكثه اها ، سافراإ

ربيع الثاين س نة  والعام تويف جباكرات يف شهروالإكرام معتقدا دلى اخلا  

 .ه وش يع ج نه اجلم الغفري 1420

 

 

 

 

 

 

عيل بن حسن  حسني بن عيل بن حسني بن هود بناحلبيب  

شهد ودفني حريضة ترىب وهتذب بآ بيه وأ خذ عن احلبيب العطاس وليد امل 

معر بن هادون بن هود بن عيل بن حسن وعن احلبيب صاع بن عبد 

ىل مدينة حيدر أ ابد ابلهند ولزم فهيا الش يخ  هللا العطاس مث سافر اإ

ابراسني وليد قيدون  أ محدالعالمة املدقق العامل انقق معر بن سعيد بن 

ىل احلرمني الرشيفني  وأ حد مشاهري علامهئا ، مث توجه بعد ماذاق واش تاق اإ

وأ دى النسكني وزار س يد الكونني واعتكف يف حلقة ش يخنا الش يخ معر 

بن أ يب بكر بن عبد هللا ابجنيد وأ خذ عن ش يخ الإسالم الش يخ محمد بن 

سعيد اببصيل وعن مفيت مكة احلبيب حسني بن محمد احلبيش واعتكف 

ن سائر العلوم وأ تقن منطوقها واملفهوم ، ودخل ابحلرم امليك حىت تضلع م

قامته ابل زهر ودخل عن الش يخ محمد ال نبايب ومل تطل اإ  مرص وأ خذ اها
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ه وأ خذ عن احلبيب عبد هللا بن حمسن العطاس وعن 1316جاوه س نة 

بن عبد هللا بن طالب العطاس وعن احلبيب محمد بن  أ محداحلبيب 

ىل  أ محد عيدروس احلبيش وعن احلبيب محمد بن انضار وغريمه ، مث عاد اإ

ر بن حسن العطاس وعن احلبيب مع أ محدبدله حريضة وأ خذ عن احلبيب 

بن صاع العطاس وعن احلبيب عيل بن محمد احلبيش بسيئون ، واكن 

احلبيب عيل بن محمد احلبيش معجبا مبهارة صاحب الرتمجة يف علوم ال ةل 

ن النحو اذلي م ع الودل حسني بن عيل لو وزع حىت أ نه كثريامايقول : اإ

عىل أ هل حرضموت لكفامه وذكل لقوة ملكته فيه . واكن رمحه هللا حكامي 

ذكيا يفهم مصادر ال مور ومواردها ولكن يغلب عليه جانب الورع ، كام أ ن 

زهده يف ادلنيا اكن فطرو فاكن مع أ هل ادلنيا مثل ال بم ليلتفت ملامه 

ملراء واجلدال . تويف حبريضة ظهر يوم عليه من القيل والقال وك رة ا

لف ابنني مباركني محمد ه وخ1345الرابع من شهر شعبان س نة ال ربعاء 

بن حسني وعيل بن حسني وليدا حريضة وأ حسن تربيهتام فقراؤا عليه يف 

مبادي العلوم وحفظا عليه بعض املتون غري أ هنام مل تطل مدة اعتاكفهام بني 

بل بلوغ ال ول سن الإس تواء والثاين سن الرجوةل ، يديه ملفاجآ ة املنية هل ق 

واكن صاحب الرتمجة قد رحل اببنه محمد املذكور اإىل رابط ترمي لطلب 

العمل مث سافر به اإىل مكة يف نة وداعه وتركه فهيا لطلب العمل فآ درك 

اذلاكء والتعلق بسرية السلف غري نصيبه من ذكل عالوة عىل ما فيه من 

 27اإىل جاوه وقصد جزيرة سومطرا واكنت وفاته اها يف  ن ال قدار ساقتهأ  

ه كام أ ن عليا أ صبح أ حد املعلمني مبدرسة حريضة .   1391احلاة س نة 

 68/2اهـ ابختصار من اتج ال عراس 
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احلبيب الشااع يف دينه الثابت يف يقينه واملشهود هل بآ نه داعي  

ليد املشهد اإىل هللا عيل بن حسني بن هود بن عيل بن حسن العطاس و 

ودفينه تلقى علومه يف حرضموت وأ خذ عن احلبيب صاع بن عبد هللا 

العطاس واحلبيب أ يب بكر بن عبد هللا العطاس واكن حسن اخلط جيد 

ىل احلرمني الرشيفني ل داء النسكني وزورة س يد الكونني  الضبط ، سافر اإ

 محدأ  واعتكف ابحلرم امليك لطلب العمل فآ خذ عن ش يخ الإسالم الس يد 

بن زيين دحالن وعن مفيت الشافعية احلبيب العالمة محمد بن حسني 

سن بن ب العالمة عبد هللا بن محمد بن حم احلبيش ، مث زار مرص مع احلبي

حسني بن عبد هللا بن محمد بن حمسن بن حسني بن معر العطاس وأ خذ 

لفات الشهرية وأ لبسهام خ الإسالم الش يخ البيجوري ذي املؤ اها عن ش ي

ازهام بعد أ ن اشرتط علهيام أ ن يلبساه ول اه ، عاد اإىل حرضموت وأ ج

ىل وادي نر لنرش ادلعوة اإىل هللا ويكون  مسقد رأ سه املشهد ويرتدد اإ

، رمحه هللا رمحة اها يف تنقالته محمال ابلكتب  ، تويف ابملشهد ودفن 

 ال برار وأ سكنه اجلنة دار القرار . 

بن هادون بن عيل بن حسني عبدهللا  ويوجد من ذرية احلبيب 

بن هود بن عيل بن حسن يف منطقة أ بوعريش جب ان مجموعة هلم 

جامتعي وقد تبؤواعدة مراكز مفهنم الطبيب وادلاعية واحلكمي واملفكر  دوراإ

   الإسالآ ابرك هللا فهيم . 

 

 

 



212 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بن عبد هللا بن  هادون بن هود بن عيل بن حسناحلبيب 

الرمحن العطاس وليد رابط ابعشن بدوعن ال مين  حسني بن معر بن عبد

ل ه هناك ه ترىب ونشآ  عند أ خواهل وتلقى تع يف بيت أ خواهل أ ل ابس ندو 

ىل احلرمني الرشيفني جفاور مبكة  وسافر مع أ حد أ خواهل أ ل ابس ندوة اإ

انمية حنو س بعة عرش س نة لزم فهيا الش يخ محمد بن صاع الرئيس ومن 

ا يف خمتلف الفنون ، وجنح جناحا ابهرا يف فن يف طبقته قراءة وسامع

التفسري واحلديث بعد أ ن حفظ القرأ ن احلكمي وأ تقنه جتويدا ابلقرءأ ت 

ذا فرغ من حضور ادلرس عىل ش يخه للس  الس بع ، واكن من عادته اإ

يف رواق ابب القطيب ابملساد احلرام جتاه الكعبة املعظمة يقرأ  القرءان ؛ 

ىل جانبه يس متع قراءته حيث  جفاء ذات يوم رجل مغريب الهيئة وجلس اإ

اكن حسن الصوت جيد ال داء ؛ فلام فرغ احلبيب هادون من التالوة قال 

هل الرجل : ما امسك ؟ قال هادون !! فقال هل الرجل : ل بل أ نت هاء 
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عالية أ نت هاء الهداية ل هل حرضموت وقد صدر ال مر من احلرضة 

حياء املشهد انمدية ابلرجوع اإ هيا ونرش ادل عوة اإىل هللا فهيا وجتديد اإ

وعامرته عىل ما اكن عليه يف العبادات والعادات ، وس يعينك هللا عىل 

ىل بدل حريضة وقصد عند أ خيه  ذكل ، فسافر احلبيب هادون من حينه اإ

الزاهد العابد احلبيب عيل بن هود واكن أ كرب منه س نا وأ خربه مبا اكن من 

عيل ونشطه عىل هذا العمل املربور وأ عطاه أ مره ؛ ففرح بذكل احلبيب 

أ ثنني من أ ولده : احلبيب حسن بن عيل واحلبيب عبد هللا بن عيل 

خلدمته اخلاصة ، مث استشاروا بقية احلبايب أ ل العطاس ففرحوا والزتموا 

مبساعدة احلبيب هادون بلكام يف وسعهم ، واكن انظورة القوم يف ذكل 

عطاس عالوة عىل ما هل من اخلالفة الوقت احلبيب عيل بن جعفر ال

اخلاصة ابملشهد وأ هم ، وحال طلب من أ هل البالد املساعدة ابملال 

واملاعون وبدأ  بنفسه فقال : مين كذا وكذا قهاول من اذلرة وكذا من ا متر 

وكذا من القصب ) قوت املوايش ( وكذا من أ واين الطبخ وال لك وكذا 

ا من أ ةل البناء ، فتبعه احلبايب أ ل من احلرص وكذا من أ ةل احلرث وكذ

نسان عىل حسب ماليته . كام  العطاس واكفة أ هل البدل  مبثل ذكل لك اإ

ىل املشهد ، كام  طلب من أ هل امجلال مجيعهم أ ن يفرروها محلل ذكل اإ

طلب املساعدة من العامل مببارشة اخلدمة بآ نفسهم فتربع العامل يف احلال 

مة شهر زمان من غري أ جرة ، وعند عىل اختالف حرفهم لك واحد فد

ذكل رست يف أ هل حرضموت وغريمه الغرية والعطف عىل مقام املشهد 

خصوصا اذلين قد عرفوا املنافع العامة اليت رتهبا احلبيب عيل بن حسن 

غاثة امللهوفني  حيائه وعامرته ويه تآ مني اخلائفني وسقي العاطشني واإ عىل اإ
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هد املشهد ، فتجرد احلبيب هادون كام عدها يف كتابه املقصد اإىل شوا

ذا جترد ل خذ الثآ ر فردها جذعة كام اكنت  لهذه الوظيفة جترد الكرار الفرار اإ

يف عرص جده احلبيب عيل بن حسن حسا ومعىن ، وخلفه علهيا أ ولده 

ىل ما شاء هللا . تويف احلبيب هادون ابملشهد بعد ظهر  ىل اليوم واإ علهيا اإ

ه ودفن يف 1260رشين من شهر رمضان س نة يوم ال ربعاء الثامن والع 

قبة جده احلبيب عيل بن حسن وعىل رضحيه اتبوت . اهـ ابختصار من 

   169/1اتج ال عراس 

  

 

ن عبد هللا بن عيل بن حسن بمحمد بن هادون بن هود  احلبيب

بن عبد الرمحن العطاس وليد املشهد ودفيهنا ، ترىب  بن حسني بن معر

علامء عرصه ، اكن رمحه هللا جوادا كرميا خسيا  وادله وأ خذ عنوهتذب ب

وادله وقام به  اةبشاشا ، توىل مقام جده احلبيب عيل بن حسن بعد وف

صالح ذات البني ونرش العمل ومساعدة انتاجني والعطف املقام التام من اإ 

جآ ه امحلام س نة يف املقام حىت فا اومل ميكث كثري عىل ال رامل وال يتام 

  رمحة ال برار وأ سكنه اجلنة دار القرار.ه رمحه هللا1269

بن محمد بن هادون بن هود بن عيل بن حسن  أ محداحلبيب  

العطاس وليد املشهد ودفينه ترىب وهتذب بوادله وخترج بعمه احلبيب معر 

كثريا من  املذكورين أ حسن معارشة ، وقد لقي بن هادون وعارش بين معه

ىل أ اكبر عرصه واس متد مهنم ولصق اهم ،  واكن أ ك ر انتسابه بعد أ هم اإ

احلبيب اذلائق عيل بن سامل بن الش يخ الكبري أ يب بكر بن سامل ، واكن 
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ذا أ برص  أ محداحلبيب  ل عند النافذة ، فاإ حش امي كرميا لللس يف داره اإ

ؤم داره رشع يف الرتحاب به قبل أ ن يبرص به الضيف ، ومن صيغ ضيفا ي

: أ ل ومرحبا عدد مادرمهت احليل وبرطم  ترحابه اليت جعلها كورد هل قوهل

 البخيل ،واكن هذا دأ به حىت توفاه هللا . 

بن محمد بن هادون بن هود بن عيل بن  أ محداحلبيب عيل بن  

حسن املعروف ) بعيل الرشح ( اكن رمحه هللا جوادا كرميا خسيا بشاشا 

لقي ربه ظريفا حمبا للنكتة ، أ مىض حياته عىل هذا احلال حىت قىض حنبه و 

 . رمحه هللا ونفعنا به . 

بن محمد بن هادون بن هود بن عيل  أ محدأ ولد احلبيب محمد بن  

بن حسن لكهم عىل هنج أ بهيم وجدمه من ال خالق والكرم والشهامة ، مهنم 

بن محمد بن هادون ، واحلبيب معر بن  أ محداحلبيب عبد هللا بن محمد بن 

بن محمد  أ محدتوىف مبكة وأ خيه احلبيب بن محمد بن هادون امل  أ محدمحمد بن 

شيبه ( واملتوىف  آ محدبن محمد بن هادون بن هود ) املعروف ب أ محدبن 

ه ودفن اها . وأ ولدمه يف  23/2/1418مبكة املكرمة يوم ال ربعاء 

 السعودية وجاوه .

احلبيب عبد الاله بن عبد املطلب بن محمد بن هادون بن هود  

ليد املشهد ودفني جايت ابران جباوه الوسطى بن عيل بن حسن العطاس و 

، ترىب وهتذب بوادله ونشآ  نشآ ة طيبة ، سافر اإىل جاوه ومكث اها مدة 

عاب فهيا كثريا من السادة املشهورين حباوه ويف مقدمهتم خاهل احلبيب 

بن عبد هللا بن  أ محدعبد هللا بن حمسن العطاس صاحب بوقور واحلبيب 

انضار واحلبيب محمد بن  أ محدد بن طالب العطاس واحلبيب محم
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عيدروس احلبيش واحلبايب علوي وحسني أ بناء احلبيب محمد بن طاهر 

احلداد وغريمه كثريين ، واكن حمبواب دلهيم ، واكن رسيع البدهية ظريف 

املعارشة قوي احلافظة خاصة لالكم جده احلبيب عيل بن حسن العطاس 

 أ محدقصيدة راننة احلبيب محمد بن  وقد نظم فيهاملنظوم منه واملنثور . 

انضار عىل شلك رساةل نثبهتا هنا ، قال ريض هللا عنه : امحلد هلل وصىل 

 هللا عىل احلبيب وأ هل وحصبه ، ختص حرضة ال خ احلبيب العزيز : 
 رامة حيتسبـأ بومحمد يف عداد أ هل الك  عبد الإهل الصنو ال كرم ابن عبد املطلب

 سوسوه أ هم ندب ويف طريق أ هم اإىل ماقد  قد ندب واجب وماهلوال ابملفروض ذي قام

 ذي صاحب التوفيق قل هل طاب كل وملطلب   ملا يبين ويف التقوى رربعىل التقى أ سس 

 يف زمرة ال حباب ابلكس يب وما به قد وهب  فادخل من الباب اذلي داخم حقا ينكتب

 املطمئنة ينكثبآ راض النفوس ريثه ب  اذلي به سكبمن عني معىن اجلود والفيض 

 عهنا يس تغبفصل  متطر علهيا وصل ما يش  من بعد فيضه يف القلوب الطاهرة وانتسب

 قطرته تروي الهمي بل تروي وتشفي للمغب  ماء احلياه الرصف قد فاز اذلي منه رشب

 سل عنه موىس واخلرض واحلوت ذي منه نب  الإميان قط ماينقلبمن ذاقها يثبت عىل 

 مره ينرسببعد أ لك البعض مشوو جببل   مكتم أ مىس ينرضبصاحبه بعد املوت يف 

 ربـــعليه صىل هللا ماعاشق بذكره قد ط  قطره منه طبواللك من حبر النيب الفياض 

ــ وال ل أ رابب الط   أ هل النبا ابهل العباء أ رسار مهنا تناذب  هارة حهبم مما لبــــ

 بة ينتصبـــ من حهبم معهم عىل كريس ان   مبا قلته تصبخذ أ هل الوراثة واخلالفة 

 ولك من عادى ومن يبغض من الرمحه نب  اجلنة حيصل ماحيب يف ادلين وادلنيا ويف

 رتبــــــولك ما يبنيه من ساسه مجيعه    ال لكه حيرتق أ و ينهتبــــواحلال بعد امل

 رتبــــلظلمة مع احليات وسطه يعوالقرب وا   سقفها بب وخبانر املدافع والصواعق 

 احلزن قيده صعبوالهاوية هيوي ويف جب   ذكل اليوم الصعبماهل شفاعه يف القيامه 

 ه قد رضبـــــعليه ذا العزة ببغضه أ ل ط  نتحبويبيك ادلم وال حقاب فهيا ي يندم 
ــ والتوبة اخللصا تنسم ورف   قفا ادلنيا كام اللكب اللكب من ضيع ال خرى   بيقي من حنـــ
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ــ حييا اها قلبه وقالبه اذلي في   نود الصبا حنوه هيباحلار شف  مبعد السمو   ها تعبـ

 وقته نشب ابحوال مجم فادع يل فالزين يف  يف زماين مش تغب ذا يل حصل واعذر فاإين
 اإىل عندي رحبوالعزم يف الوقت املبارك بك   وسطره قد كتبواللطف حاصل والفرج واصل 

 معر ودل سامل وقل ونس ين ذي ينتسب  ومن رشيب رشب عىل خاكليل هذا وسمل 
 أ يضا وصاع بن محمد ابجري نعم انب  اصل وبن عبد املطلبيف مطلبك حـــمطلبه 

 من فوق قبة وادلي انضار نوره منتصب  ادي النيب دوعن يف احليد املكبيف و والوعد 

ــ ار وصم داأ مث  فيه البواسق يح ذاك الغرس تبا بعد تب  ية فاقت رطهبا والعنبنـــــ

 ابلسادة ويف الفيحا طنباملشهد املعمور و   رتبــــحي واذكر أ بوحربه ومن حيربه حقا 

 ذي حل الكثيب املكتثبوالفخر يف عينات   الزين اتبوته ورب حسنيفهيا معر وابنه 

 وخمتها ابملسك صلها الصنو واجسد واقرتب

اليت من نوعها وحيدة فلم در قائلها ومن  متت القصيدة الفريدة 

عبد املطلب املذكور ليةل السبت عبد الاله بن قيلت فيه . تويف احلبيب 

ه جبايت ابران جاوه الوسطى ، رمحه هللا 1362ربيع ال ول س نة  13

 وأ سكنه اجلنة دار القرار أ مني .  رمحة ال برار

خوانه الساعي احلبيب الكرمي املضياف املتفاين يف حمبة أ هم   واإ

يف قضاء حواجئهم حباهل وماهل ومقاهل علوي بن عبد الاله بن عبد املطلب 

ه  1345وليدجاوه س نة بن محمد بن هادون بن هود بن عيل بن حسن 

وتلقى  باخرج اإىل حرضموت وهو يف سن الص ،  هترىب وهتذب بوادل

ىل احل اها ، ومعل موظفا يف احلكومة القعيطية تعل ه رمني ل داء مث سافر اإ

النسكني وزورة س يد الكونني وأ قام جبده يعمل يف التاارة ، واكن بيته 

ضافة  مفتوحا للضيوف من أ هم واخوانه القادمني من جاوه وحرضموت اإ

، كام اكن دأ به مساعدة اإىل سعيه فامي يصلح بدله املشهد وخدمة املقام 
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ذخرا لنا ولاكفة أ ل عيل  متع هللا حبياته وأ بقاهانتاجني وال رامل وال يتام ، 

 بن حسن . 

 

 

 

 

 

 

 

بن عيل بن حسن بن  عبد هللا بن هادون بن هوداحلبيب 

ودفني عبدهللا بن حسني بن معر بن عبدالرمحن العطاس وليد املشهد 

، اكن رمحه هللا عابدا عاملا صوفيا صفيا زاهدا ورعا متواضعا ، يبعث 

ىل احلرمني ل داء النسكني وزورة س ي د الكونني ويف أ ثناء عودته سافر اإ

ىل بالده فاجآ ته املنية وهو بوادي يبعث ودفن اها واكنت وفاته س نة  اإ

خوانه ابملشهد ومعل1269 ىل أ ولده واإ هل خمت عظمي  واه ووصل اخلرب اإ

 من حريضة وسدبه حرضه اجلم الغفرب من السادة أ ل العطاس وغريمه

العطاس معد تعزية ، وقد أ رسل احلبيب صاع بن عبد هللا  والهجرين

ىل أ خيه احلبيب معر بن هادون واكفة أ ل عيل بن حسن هذا نصها  بوفاته اإ

 : 

صىل هللا وسمل عىل من و وحال ،  امحلد هلل عىل لك حال مر

منا احلياة متاع وأ خرها  ىل دار احلالل يف جوار أ نذران اإ ذي اجلالل الإر ال اإ
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حبيبنا محمد  هيا ببال ،خرج مهنا ومل يلتفت اإ  والسالم عىل من، والصالة 

عني الوجود ومعدن اجلود وأ هل الركع السجود ، الباذلني يف حمبته لك 

موجود ، وأ حصابه جنوم الهدى اجملاهدين عىل ما به جاء ، والتابعني هلم 

ىل يوم النداء ، أ مابعد : فهندي جزيل السالم التام مع التحية والإكرام اإىل  اإ

الم وهداة ال انم ، الوادل الفاضل عيل حرضة السادة الكرام مصابيح الظ

وكذكل ال خ الناحص الويل الصاع املعان  بن حسن بن حسن بن عيل 

لرمحن وجده د ودل عدانن وحبيبنا معر بن عبد عىل نوائب الزمان جباه س ي

انم عيل بن حسن س يد أ هل الإحسان ووادله هادون بن هود هادي ال  

، احلبيب انبوب النقي من  الإسالم يف مرشق وشام بل وأ هل دائرة

: معر بن الوادل هادون بن هود  ت اجليوبوالران عام  ، العيوب 

العطاس ، حفظه هللا ورعاه وحامه وسلمه وجناه ونرصه عىل من عاداه 

وان واملسلمني وأ هلنا أ ل العطاس امجليع ، وصل كتابمك العزيز واذلي فيه  واإ

بآ عىل القصور وأ وىف ال جور اذلي فاز خرب وفاة احلبيب صدر الصدور 

حبج بيت هللا وزورة رسوهل ولقياه يف رضاه بعد الطهور ، فيافوزه وفوز 

بيب هللا رمحه هللا ونفعنا به واملسلمني من وقع هل كامه ، هذا عبد هللا وح 

، فآ عظم هللا أ جرمك وأ حسن عزامك ورفر هل وأ سكنه اجلنة جنة الفردوس 

ىل  وهجه الكرمي ، مفوته علينا أ عظم مصيبة ، يف النعمي املقمي ، والنظر اإ

ذا تذكرانه تسلينا برىض حبيبه وحصبته هل وتقريبه ، ومثواه بذكل عند  واإ

حمبة العلويني ، عيل عايل املقام ، وع ن اهلامم ،  العموديني أ هل الإرتوا من

 فزمت و أ هل دار السالم بذيك اخليام ذي سكن فهيا بدر الامتم : 
 والعذر مطلوب من هذوي وك ر الالكم  ي ما حيصيه خط القالممك بذا فاطر 
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 احلبيب الإماموعد دمع احلبايب عىل   وامحلــــــد هلل شكرا عد ذر الغامم

السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته وعىل مجيع أ هلنا أ ل العطاس و  

ىل واحلبايب وانبني ، ويسلمون عليمك ال صناء وال ولد وانبنب امجليع وص

 هللا عىل س يدان محمد وأ هل وحصبه وسمل وامحلد هلل رب العاملني . 

احلبيب  سامل بن عبد هللا بن هادون بن هود بن عيل بن حسن 

ىل الهند وأ قام اها العطاس سافر وكذكل ودله حىت توفاه هللا اها .  اإ

ىل الهند وأ قام وتويف اها .  معلومات لتوجد دلينا  عبدهللا بن سامل هاجر اإ

قامته اها ن ع  ) هذه املعلومات مقتبسة من الشجرة ( اترخي وفاته ولمدة اإ

احلبيب معر بن عبد هللا بن سامل بن عبد هللا بن هادون بن 

هود بن عيل بن حسن العطاس سافر اإىل جاوه وأ قام يف بدلة يقال لها 

 فارسوان جبزيرة بنجرمسني وذريته هناك . 

عبدهللا بن هادون بن هود  احلبيب عيل بن عبدهللا بن سامل بن

بن عيل بن حسن العطاس وليد املشهد ودفني مكة املكرمة ، اكن رمحه 

هللا تعاىل صفيا صوفيا تقيا نقيا بشاشا زاهدا ورعا متواضعا حمبواب دلى 

امجليع ، اكن كثري الرتدد اإىل ودون حرضموت كام اكن كثري الرتدد اإىل 

والإحرتام دلى عامة الناس ، واكنت احلرمني الرشيفني ، واكن هل الإجالل 

هل العالقات املتينة مع وهجاء وأ عيان احلضارم املق ني ابحلرمني الرشيفني 

بن حسني  أ محدمن اكفة الطبقات ، توىل مقام املشهد بعد خاهل احلبيب 

بن معر بن هادون بن هود بن عيل بن حسن العطاس املتوىف ابملشهد يف 

وقام ابملقام عىل ه 1378يع ال ول س نة السادس والعرشين من شهر رب 

قامة الزورات  أ حسن عىل مايرام ، وعندما حصلت بعض املضايقات يف اإ
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ابن احلمك الش يوعي أ نذاك   واملناس بات الس نوية اليت تقام يف حرضموت اإ

ل أ ن زورة املشهد مل  تعطلت كثريا من الزورات واحلوليات الس نوية اإ

ن مل  نهتاء احلمك  امجلوع واحلضور؛ تكن كام اكنت يفتتوقف واإ ولكن بعد اإ

الش يوعي عادت املناس بات الرمسية يف حرضموت تقام كام اكنت وخاصة 

زورة املشهد الس نوية ، وللحبيب عيل املذكور مواقف نبيةل وأ عامل جليةل 

ابملاطور ومن  عطية برئفقد مت عىل عهده جلب املاء من  يف املشهد

جتديد عامرة املساد ودار املقام ومعل خزان الهجرين ابل انبيب وكذكل مت 

حفاد احلبيب عيل بن حسن وغريمه ، تويف أ   للمياه عىل نفقة انس نني من

ه ودفن مبكة املكرمة 1415جامدي  15احلبيب عيل املذكور جبده يف 

 .رمحه هللا رمحة ال برار 

احلبيب محمد بن حسن بن عبد هللا بن هادون بن هود بن عيل 

اكن طاس وليد ميخ القرية املتوسطة بني املشهد والهجرين ، بن حسن الع

اكن هل من الإجالل والإحرتام رمحه هللا صاحب أ خالق عالية وتواضع و 

من أ هل قريته ميخ اليشء الكثري  حىت اكن هو وعائلته يلقبون ابلس يد ، 

السفر اإىل تينة ابلبادية حيث اكن كثري العالقة امل  هل رمحه هللاواكنت 

وحيمكونه يف  ودوعن مع امجلاةل واكنت البادية جتم و رتمه املالك

يف عام اخلصومات اليت تدور بيهنم ويقبلون حمكه ، تويف يف قريته ميخ 

  وذريته منترشون يف حرضموت والسعودية ، ودفن اها . ه 1390

احلبيب سلمي القلب والقالب حمب اخلري واملتفاين يف خدمة 

ن محمد بن حسن بن عبد هللا بن هادون بن هود املشهد عبد هللا الس يد ب

املاكنة العظ ة هل بن عيل بن حسن العطاس وليد ميخ ودفيهنا ، اكنت 
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والإجالل والتقدير دلى أ هل قريته ميخ حمبا للخري ومساعدة انتاجني 

صالح ذات البني ، تويف يف شهر شوال س نة   ه .1420وال رامل واإ

 

 

 

 

 

 

بن عيل بن حسن بن عبد هللا  هود معر بن هادون بناحلبيب 

بن حسني بن معر بن عبدالرمحن العطاس وليد حريضة ودفني املشهد 

ترىب وهتذب بوادله وأ خذ عن أ جالء علامء عرصه ، توىل القيام مبقام 

املشهد بعد وفاة أ خيه احلبيب محمد بن هادون وقام به أ مت القيام ، واكن 

طعام رميا خسيا كرمحه هللا تعاىل عاملا عامال عابدا  فشاء السالم واإ ديدنه اإ

صالح ذات البني  واكن يف زمانه هارون ، الطعام ومساعدة انتاجني واإ

ال مة انمدية حمببا اإىل لك من مسع به أ ورأ ى طلعته ا هبية ، تفتخر به 

عىل عظامء عرصه املدارس واجملامع ، ويغتبط مبحاسن أ خالقه الناظر 

ل والسامع ، لخفر ل هل عرصه  ل املثول بني يديه ، ولربطة هلم اإ اإ

ل أ هنم من أ هل القلوب  ليه ، وليظن فهيم لكهم اإ ابخلدمة والإنتساب اإ

ه  ودفن 1315وافته املنية يف الثامن من شهر ذي احلاة س نة السل ة . 

يف قبة جده احلبيب عيل بن العطاس ابملشهد ، رمحه هللا رمحة ال برار 

 أ مني .  وأ سكنه اجلنة دار القرار
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وصدر تكل الصدور حسني بن  احلبيب الغيور أ سد هللا الهصور

معر بن هادون بن هود بن عيل بن حسن العطاس وليد املشهد ودفينه ، 

ترىب وهتذب بوادله وتفقه ابخلريبة عىل الش يخ محمد بن عبد هللا ابسودان 

ذ ، وأ خذ عن احلبيب صاع بن عبد هللا العطاس وأ لقا قياده عليه ، وأ خ

بن محمد انضار ، وجترد خلدمة مقام املشهد وأ راح وادله  أ محدعن احلبيب 

من تاكليف املقام ، توىل القيام مبقام املشهد بعد وفاة وادله واكن قوي 

، فاكنت رالسه لكها احلاة شديد اللهاة مؤيدا يف اإصالح ذات البني 

عامرة  يسودها الوقار حىت مع أ جالف الناس ، واكن يرتدد يف خاطره

حوطة النور اليت بني املشهد والهجرين وهل القصة الظريفة وانااكة العجيبة 

بينه وبني احلبيب علوي بن عبد هللا بن طالب بن عيل بن اليت جرت 

تقابلوا يف قرية حذية عىل طريق دوعن واحلبيب ما  حسن العطاس عند

ذ ذاك يف قوة جذبه وبيد باطش فهزه رحمه اذلي سامه ال  هعلوي املذكور اإ

لوقحسني عىل احلبيب  ما قد مىض فقال هل  ال هل : ليس كل من العمر اإ

مث افعل مابدا كل ، فقال هل هات ما عندك أ ول احلبيب حسني اإمسع مين 

 رسيع البدهية فقال مرجتال هذه ال بيات  : حسني ؛ واكن احلبيب 
 ض سقامكروامهت من القول يل يشفي    هتذرم هت لنا من الكمكقل لعلوي 

 مايه أ ل مواهب جات وهللا قامك  يلهتب يف ابتسامكدر خلطه جواهر 

هنا ترجامنــــــك  يف مقام الولية فاإ

 فآ جابه احلبيب علوي يف احلال عىل نفس الوزن والقافية :
 فاهنا ساحة الغفرن نك وشامــــك  احلوطه وطنب خيامكوحسني امعر 

 تسمع الكمك والش ياطني خترس حني  مكوالنيب والصحابه عون كل يف قيا
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 أ وطعم من طعامك أ ورشب من رشابك  لك من زارها وبن معر يف ذمامك

 لح برق املرسه واحليا يف هجـــامك  فان عيل بن حسن نوه وبرش بزامك

 ذا الكآ وأ ان قد رس قليب الكمك

ومعر حرث بقوة فآ خذ احلبيب حسني الكم احلبيب علوي 

ا دارا ومسادا وصارت بنت املشهد ومنزته صاحب احلوطة وبىن اه

الرتمجة ، ومناقب صاحب الرتمجة كثرية وزمانه أ ش به ابلإمارة ملا خصه 

هللا به من الس يطرة الروحية والصدارة الإجامتعية ، اكنت وفاته ابملشهد 

 ودفن يف قبة جده احلبيب عيل بن حسن . ه . 1324س نة 

ن عيل بن هادون بن هود ببن حسني بن معر بن  أ محداحلبيب 

 أ ل يف بيت أ خواهل املشاخيه 1301حسن العطاس وليد بدل حوره س نة 

 الرشيف  ترىب وهتذب بوادله وار ل اإىل سيئون لطلب العملابوزبر ، 

وغريه ومكث اها عدة س نوات أ خذ فهيا عن احلبيب عيل بن محمد احلبيش 

ىل ترمي وأ خذ عن علامهئا من علامء سيئون  ويف مقدمهتم احلبيب وار ل اإ

براهمي بل واحلبيب محمد خرد علوي بن عبدالرمحن  فقيه والش يخ محمد بن بن اإ

بن حسن  أ محدعوض ابفضل وار ل اإىل حريضه وأ خذ عن احلبيب 

اكن رمحه هللا تعاىل لمع ، العطاس وغريمه من علامء حرضموت املعابين 

شهد بعد وفاة معه احلبيب توىل القيام مبقام امل ، بني العمل القدمي واحلديث 

ه 1335بن معر بن هادون بن هود بن عيل بن حسن املتوىف س نة  أ محد

ذو صدارة وحسن معارشة للك الناس عىل  اكنوقام ابملقام عىل مايرام و 

اختالف طبقاهتم ، صاحب لكمة عند الصغري والكبري كرميا خسيا جشاعا 

خامد الف  ، ا ش هتر بكرمه وشهامته مضيافا حمبا لإصالح ذات البني واإ
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اإىل جاوه وأ خذ عن علامهئا ويف  وعطفه عىل انتاجني وال رامل ، سافر

عبد هللا بن طالب العطاس ، وسافر اإىل  بن أ محدمقدمهتم احلبيب 

ىل الهند  احلرمني ل داء النسكني وزورة س يد الكونني ؛ وهل رحالت  اإ

طي واكنت هل ومرص مع السلطان صاع بن غالب القعيوسواحل أ فريقيا 

املاكنة عنده والتقدير والإحرتام . تويف ابملشهد يف السادس والعرشين من 

ه ودفن يف قبة جده احلبيب عيل بن حسن  1378شهر ربيع ال ول س نة 

 ، رمح هللا امجليع . 

بن حسني بن معر بن هادون بن هود  أ محداحلبيب هادون بن 

املكرمة ترىب وهتذب  كةس وليد املشهد ودفني مبن عيل بن حسن العطا

ىل ترمي لطلب العمل اها وأ خذ عن ش يوخ ذكل الإقلمي مث بوادله وار   ل اإ

ىل العراق وأ قام اها عدة س نوات ببغداد يطلب العمل ، مث عاد اإىل  سافر اإ

حرضموت وتوىل منصب انئب احلكومة القعيطية مبدينة ش بام حبرضموت 

لومة لمئ ومن اذلين واكن حازما جشاعا يقول احلق ول اف يف هللا 

يقولون للظامل وظامل ، وحيىك أ هنا نشبت فتنة بني القبائل يف عرما ودهر 

أ وم احلكومة القعيطية وأ رسلوا هلم نواب وحاكم ومل تنطفي الفتنة بيهنم 

فانتدبوا الس يد هادون لتكل املهمة واكن أ هال لها فذهب اإ هيم بعسكره 

ومت الصلح بيهنم . هل رحالت عديدة الفتنة انر وجنوده وفصل بيهنم ومخدت 

، اإىل عدد من ال قطار وهل مقالت وحبوث علمية يف الصحف العربية 

وأ خريا اس تقر اها املطاف يف مكة املكرمة واكنت هل الإتصالت بعلامهئا 

ويف مقدمهتم الش يخ الكبري محد اجلارس واكنت هل مشاراكت ووهجاهئا 

 مؤلف ) عاد يف التارخي ( ودليه وحبوث يف اترخي اجلزيرة العربية وهل
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وقد نظم فيه الس يد املؤرخ احلبيب محمد مكتبة  توي عىل علوم كثرية . 

 ه 1422يف الثالث من رمضان س نة جبده  الشاطري املتوىف أ محدبن 

 قصيدة راننة بليغة نثبهتا هنا ملا فهيا من الصةل والعالقة بيهنام ويه هذه : 

ن قيل من للمكرمات ق نه ه  رينــاإ  ادونـــــــــــــــــقلنا مجيعا اإ
 دمني عيونـــــــــــقرت به للمع  ال ضياف منمكرم  أ محدهو جنل 

 تول رصونـــ وهل بنوا الزهراء الب   مدـــــال صل خري املرسلني حم
 زينــــــعطاس من نسمو اهم ون  من بين الـمن أ ل هادون ال ماجد 

ذ تشب أ ت  مه يدخلون احلرب ل من أ جلها  ونــــــــبني القبائل اإ

ــ وتروح أ رواح هلم فت   ة يف سلمهاــــــــفيغامرون حمب  هونـــــــــ

 ري ومعنيــــــــــــيف اجلاهلية مح  ساسوا بالدا اكن ميكل حمكها

 نيـــــــهانت قواها فارس والص  وس با ودوةل حرضموت اها وقد

ــ اكنت هناك معابد وص   ل وحصونــــــــــــع ومعاقوبدائ  نائعـــ

 ريونـــــــــــــــوك هنا مل تس متر ق  ومضوا مكن مي  اإىل دار البال

ىل أ ث ــ ابق كام نطقت بذا ري   ارمهــــــــــلكن تراهثموا اإ  بونــــــــ

 نـــــــــــدنيا ترس الناظرين ودي  ارةــوبنا لنا الإسالم بعد حض

نه مع ــ لق ليسف م عمل وخ  ىلل عـــــأ ما ال ساس فاإ  تنيـــــــــ

 ونــــــــــــــأ ثبت فهيا أ نك املآ م  هادون أ نت حمكت فهيا حقبة

 ر واملاكن أ منيــــــــفالشعب ح  وأ بوك أ سس قبل ذكل مشهدا

 دينـــــــيعنو كل التارخي وهو م  هادون أ نت مؤرخ عن خربة

ن  ياة ش ئونشغلتك يف هذي احل   ودليك عمل واسع ال رجا واإ

 نونـــ فضاعت حني ضاع ف  فقراً   الدهـــــفلمك فىت قد ضيعته ب
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 هارون ادون يف معل التقى ــــه  ذاـــأ نت الكرمي املس تقمي وهك

 مونـــــــــــمض ال اكرم بيتك املي  أ نت الكرمي مبا ملكت وطاملا

ــ فاسمل وأ رستك امحليدة لك   الل معني ـــــواملسلمني وذو اجل  هاــ

مبكة املكرمة يف التاسع من شهر ذي احلاة س نة املرتمج هل تويف  

 ه ودفن يف مقربة املعالة يف حوطة السادة بين علوي . 1417

 

بن معر بن هادون بن هود بن عيل بن حسن  أ محداحلبيب 

العطاس وليد املشهد ودفينه ، ترىب وهتذب بوادله وأ خذ عن علامء عرصه 

ىل الاكف ن عيل ويف مقدمهتم احلبيب حسن ب القايض ابلهجرين وار ل اإ

هل الرتددات  تمعد وأ خذ عن احلبيب صاع بن عبد هللا العطاس واكن

وىل مقام املشهد بعد وفاة أ خيه احلبيب ، تالكثرية اإىل سيئون وترمي 

عىل أ حسن مايرام واكن التام و املقام ه حسني بن معر املتقدم ذكره وقام ب

وهل مناقب عظ ة ، وهل الإجامتعات فيا صوفيا عاملا عابدا كرميا خسيا ص 

ووجدت يف سفينة س يدي الوادل ؛ الكثرية ابحلبيب عيل بن محمد احلبيش 

 :   بن طالب العطاس احلاكية ال تيةبن عبد هللا أ محدعيل بن 

 أ محده قدم احلبيب 1326يف يوم الربوع العارش من حمرم س نة 

ىل سي  بن معر بن هادون بن هود العطاس  ئون عند احلبيب عيل بن اإ

ظ ة مهنا : امحلد هلل عىل بيش فرس بقدومه ودعا هل بدعوات ع محمد احل 

نتفاع والإرتفاع ، هللا ي  ظهر مانواه سلفك فيك الإجامتع فا هللا يعقبه ابلإ

ثبت يف مقام جدك عيل بن حسن ، واحلبيب عيل بن ويف ذويك ، أ  

ىل يوم ادل ين ، واحلبيب أ بوبكر بن حسن أ سس مقامه عىل متكني ابيبقى اإ
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عبد هللا العطاس يعظم مقام احلبيب عيل بن حسن مج ، مفام يروى عنه 

أ نه قال : أ قل مايعطى زائر املشهد رفر ذنوبه ، هذا اذلي يدورون هل 

بن سامل توىل مقام الش يخ أ بوبكر بن سامل وهو ابن  أ محدالناس ، واحلبيب 

س نة زار نيب هللا هود وملا عرش س نني أ ودون قبل اخلتان ، ويف تكل ال 

يل عبدالقادر بن قطبان وقال يل : أ قدر أ حلف  ىل القبة أ ىت اإ قدمه طالعني اإ

بن سامل  أ محدأ ين رأ يت النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل قابضا ميني احلبيب 

بوبكر بن سامل قابضا يساره ، مث قال احلبيب عىل بن محمد : شو والش يخ أ  

بن معر بن هادون أ قاموه يف مقام جده  دأ محهذا الودل ؛ أ ي احلبيب 

احلبيب عيل بن حسن وهو حري به ، فا هللا يقوي سواعده ويظهر 

ه ودفن  1335املذكور يف املشهد س نة  أ محد. تويف احلبيب مساعده اهـ 

ذريته منترشون يف  يف قبة جده احلبيب عيل بن حسن رمح هللا امجليع . 

 جاوه والسعودية . 

بن معر بن هادون بن هود بن  أ محدهادون بن الس يد محمد بن 

 املتوىف جبده السعودية وذريته اها . وليد املشهد عيل بن حسن العطاس 

بن معر بن هادون بن هود بن  أ محدالس يد حامد بن معر بن 

 عيل بن حسن العطاس ذريته جباوه . 

بن معر بن  أ محدالس يد عبد هللا بن محمد الهادي بن محمد بن 

وليد بدلة كراوان من أ رض هود بن عيل بن حسن العطاس هادون بن 

السوندة جباوه ، خرج اإىل حرضموت برفقة وادله ومعره يف حدود الس نتني 

، تلقى تعل ه يف املشهد ويف املالك ، سافر مع وادله اإىل سواحل أ فريقيا 

وغريها من البدلان ، سافر اإىل السعودية وأ قام يف جدة والروض مث 
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يف الثاين من جامدي ال خرية  طاف ابخلرب حىت وافته املنيةاس تقر به امل

 ه وذريته مق ني ابخلرب السعودية . 1432س نة 

 

 

 

 

احلبيب عبد هللا بن معر بن هادون بن هود بن عيل بن حسن 

العطاس وليد املشهد ودفينه ، ترىب وهتذب بوادله وتفقه عىل احلبيب 

م وادله اإىل معد للقراءة عىل حسن بن عيل الاكف القايض ابلهجرين وأ رس

ىل احلرمني الرشيفني  احلبيب صاع بن عبد هللا فآ قام عنده مدة مث سافر اإ

وأ قام يف مكة لطلب العمل وأ خذ عن ل داء النسكني وزورة س يد الكونني 

ىل  أ محدالس يد  قامته فهيا وعاد اإ زيين دحالن مث دخل زبيد ومل تطل اإ

ن احلبيب عيل بن محمد احلبيش واكن املشهد واس تقر اها وهل أ خذ خا  ع

ذ ذاك حبريضة  يقول اإين ملا واهجت احلبيب عيل احلبيش لل خذ عنه وهو اإ

 يف مساد احلبيب أ يب بكر أ نشد هذا البيت : 
 نقل الإرشاد عنا فيه مهناج الإصابه  من أ اتان كبياض ليس فيه من كتابه

س نة  واكنت وفاة احلبيب عبد هللا بن معر املذكور ابملشهد

 ه 1323

احلبيب محمد املهدي بن عبد هللا بن معر بن هادون بن هود بن 

عيل بن حسن العطاس وليد املشهد ودفني بتاوي جباوه ، ترىب وهتذب 

بوادله وقرأ  عىل الفقيه انقق الش يخ حسن بن مياين ابلبيد من أ هل بدل 
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س باب رضي بدوعن ال يرس ، مث سافر اإىل جاوه بعد وفاة وادله لتعاطي أ  

اس تنسخ  املطالعة ، كام أ نه يف أ خر أ ومه التاارة غري أ هنا مل تشغم عن

غالب كتب جده احلبيب عيل بن حسن عىل نفقته اخلاصة . تويف جباوه 

 وخلف ودلا واحدا مقمي حاليا جبده ويدعي عيل املهدي . 

احلبيب محمد بن معر بن هادون بن هود بن عيل بن حسن 

امس ماكن معروف متر به القوافل  ( ية ) فني العطاس وليد املشهد ود

املرتددة بني املالك وحرضموت ، ترىب وهتذب بوادله وقرأ  عىل احلبيب 

حسن بن عيل الاكف القايض ابلهجرين وار ل اإىل معد وقرأ  عىل احلبيب 

صاع بن عبد هللا العطاس ، مث سافر اإىل جاوه ونزل مدينة سورابو 

ورة يف مس ئةل فقهية خالفية فآ راد احلبيب محمد فوقعت يف بعض ال وم حما

أ ن يشارك العلامء فقال هل بعضهم : أ نت أ ل بدوي ولتعرف هذا اليشء 

حىت تتلكم فيه ، فتحرس احلبيب محمد من هذه اللكمة وعقل رجليه من 

بن طه  أ محدتكل الساعة عىل التوغل يف فن الفقه عىل احلبيب العالمة 

صار الفقهاء بعد ذكل وقضاة الرشع حيس بون هل السقاف نزيل سوراابو ف

ىل بدل التقل واش هتر فهيا (البحر ـ ) وذلا لقبوه بأ لف حساب  ، مث انتقل اإ

ىل  قامة ، ومهنا رجع اإ صالح ذات البني ؛ وأ طال اها الإ كرام الوافدين واإ ابإ

وطنه بزوجته اجلاوية وأ ولده فاعرتضته املنية بتحية قبل بلوغه املشهد 

ه الربزيخ . وخلفه ابنه احلبيب حسن بن محمد بن معر بن فاكنت مقر 

هادون بن هود بن عيل بن حسن العطاس واكن شديد الإهامتم بكتب 

جده احلبيب عيل بن حسن وقد اس تنسخ الكثري مهنا عىل نفقته اخلاصة ، 

 ذريته موجودين جباوه واملشهد والسعودية .تويف ابملشهد و 
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ن هود بن عيل بن حسن احلبيب عيل بن معر بن هادون ب

العطاس وليد املشهد ودفني بندر مبيب من أ رض الهند ، ترىب وهتذب 

ىل مرص وأ قام اها  بوادله وطلب العمل مبكة املكرمة وجنح يف طلبه مث رحل اإ

حلكمي بعد أ ن أ تقن اس نتني يف ال زهر متم فهيا معلوماته وحفظ اها القرءان 

ىل املشهد ولزم وادله و  ليه املرجع يف جتويد القرءان جتويده وعاد اإ اكن اإ

ىل الهند  وتويف اها وعلوم ال ةل وبقي يتعهد احلرمني ، ويف أ خر وقته سافر اإ

وخلف ودلين : معر بن عيل ه فاكنت مقره الربزيخ . 1326وذكل س نة 

املتوىف ابلروضة اليت تقع بني املشهد وسدبه ومل يعقب ، ومحمد بن عيل بن 

 موجودين ابلسعودية جبدة .  معر املتوىف جبده وذريته
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 وادلته عالية بن عبد الرمحن العطاسعبدالرمحن بن معر احلبيب 

بنت رسام من أ ل عبد هللا من نسل عيىس بن عبـد هللا العبـد اللـيت مـن 

ء السـالكني أ ولد عامر بن فضاهل . اكن سـ يدا جلـيال فاضـال مـن ال صـفيا

والكرامات ، تـرمج امء العاملني أ هل ال حوال من العل سبيل الإس تقامة ، و

برتمجة وج ة ننقلها هنا ت نا وترباكاها ، قال ريض هللا عنـه  هل يف القرطاس

 : 

ومهنم س يدان وجيه ادليـن عبـد الـرمحن ابـن سـ يدان معـربن عبـد 

الــرمحن العطــاس ، اكن ريض هللا عنــه مــن ال وليــاء ال صــفياء الســالكني 

ياء ، ومن العارفني العلامء العـاملني ، هل معرفـة اتمـة الناسكني الكرما ال خس 

مبعاين القرءان واحلديث وغريهام من أ قوال السلف واخللف ، حىت ملـا مسـع 

ولتطع لك حالف همني * هامز مشاء بمنـمي * منـاع للخـري  }قوهل تعاىل 

قال : ما أ حسن الكم الـرب  سـ بحانه  { معتد أ ثمي * عتل بعد ذكل زنمي

س ياق ذم املذمومني من عباده . واكن من أ اكبر أ ولياء هللا تعاىل وتعاىل يف 

، هل كرامات خارقات وكشف جيل ، واكن أ حصاب سـ يدان معـر يقولـون : 



233 
 

ىل بـدل حريضـة  عبدالرمحن القمـر ، وقـد جـاء يومـا بعـض النـاس يصـيح اإ

خملوع الثوب وقال : أ خذ ثويب قطاع الطريق ، فقال سـ يدي عبـد الـرمحن 

تبعوا أ ثره  نه خبآ  ثوبه يف الطريق يريـد ثـواب أ خـر ، فتبعـوا أ ثـره فوجـدوا اإ فاإ

نــه حضــك مــن الرجــل  ثوبــه  ــت جشــرة ، وأ مــا ســ يدان الــوادل احلســني فاإ

ىل هـذا الفـرق فـاإن هـذا عـامم  وأ عطاه شقة عشارية اكنت عليه ، فانظر اإ

 ابلعدل وذاك ابلفضل ، وللك مقام رجال ريض هللا عهنم ونفعنا اهم . 

كثــرية وأ وت شــهرية ، وهل ذريــة مباركــة نفــع هللا بــه  وهل كرامــات

أ مني ، واكنـت وفاتـه لـيةل امخلـيس ثلـث الليـل ال خـري اتسـع شـوال سـ نة 

ه ودفن يف قبة وادله معر يف اجلانب الرشيق البحري نفع هللا اهـام  1116

 وسائر عباد هللا الصاحلني أ مني . اهـ نقال من القرطاس .  

ــه م  ـمو ترشــ ن ذريت ــة وحلــروم والصــبيحة حب ت ون يف حرضـ ريض

اهـا بيـهنم ، أ ل ودوعن ونر وجاوه واحلرمني . وهلم أ لقاب وكىن يتعـارفون 

   .ابقادر وأ ل فقيه 

مهنم احلبيب صاع بن عبد القادر بن عبد هللا بن عبد القادر بن  

عبد هللا بن ش يخان بـن عبـد الـرمحن بـن معـر بـن عبـد الـرمحن العطـاس 

ــوىف حبجــر ســ نة ــل  1290املت ــن أ ولده عقي ــادر وم ــآ ل ابق ــون ب ه ويعرف

وعلوي وأ محد  وهامش . وذريته منترشون يف حرضموت وجاوه والسعودية 

 ويقال هلم أ ل ابقادر .

ومهنم احلبيب عبد هللا بن ش يخان بن عبد الرمحن بن معر بن 

لفقيه ل نه اكن فقهيا حمققا ، ا عبد الرمحن العطاس ، يعرفون ذريته بآ ل 
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حبريضة وملحقاهتا مدة حياته والعامة تسكن القاف فيقولون توىل القضاء 

 الفقيه وصار هو املشهور ، 

ومهنم احلبيب عبد هللا بن عبد القادر بن عبد هللا بن ش يخان 

بن عبد الرمحن بن معر بن عبد الرمحن العطاس وليد العقدة ودفيهنا ، كرميا 

دلل اتم وحمبة راخسة يف نفوس جريانه من  حمبا لإصالح ذات البني هل اإ

القبائل ) محةل السالح ( حىت أ ن بعض ساكن قرية حلروم من غري القبائل 

أ ساء ال دب عىل القبائل جريان احلبيب عبد هللا املذكور فاجمتع رجال من 

تكل القبيةل ودخلوا حلروم وقصدمه استئصال ذكل البعض ابلقتل فلام عمل 

وتدخل بيهنم وسمل هللا  احلبيب عبد هللا بذكل ركب دابته اإىل حلروم

 الطرفني من خزي ادلارين بربكته لإصالح ذات البني . 

ومهنم احلبيب صاع بن حسن بن عبد هللا بن عبد القادر بن 

عبد هللا الفقيه بن ش يخان بن عبد الرمحن بن معر بن عبد الرمحن 

العطاس وليد حريضة ودفيهنا كف برصه وهو يف سن ا متي  حففظ القرءان 

مي وبعض املتون وشارك يف طلب العمل ، وهل تعلق بسرية السلف الكر

ودربة عىل قيام أ خر الليل ، واكن يتوىل قراءة القرءان يف قبة احلبيب عيل 

بن حسن ابملشهد طيةل أ وم الزورة وتويل ال ذان والرتحمي قبل صالة 

الفجر مبساد املشهد أ وم الزورة بصوته الرخمي والشجي ، واكن حادو 

ىل  شادو ابل حلان واملشالت الشجية وهل فن يف رضب الطار ، ار ل اإ

بدل الهجرين وتزوج اها عند السادة أ ل الاكف وخلف ذرية اها مباركة 

 وذريته منترشون يف حريضة والهجرين ودوعن والسعودية . 
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ومهنم احلبيب محمد بن صاع بن محمد بن عبد القادر بن عبد هللا 

 حريضة ودفني بتاوي ) جاكرات ( ومهنم احلبيب عبد وليد ابلكنقان وخرجي

. ) ه17/10/1405يف وليد ابلكنقان ودفيهنا بن صاع هللا بن محمد 

 الشجرة ( 

حلبيب ، ومهنم احلبيب أ بو بكر بن سامل بن عبد هللا  وودله ا

بن أ يب بكر بن سامل ) املتوىف  ورة (حسني ) املقمي حاليا ابملدينة املن

ن عبد هللا ) املتوىف بلحروم ( بن محمد ) املتوىف ابلصبيحة ( ابلصبيحة ( ب

) مل   بن عبد القادر بن عبد هللا بن ش يخان بن عبد الرمحن بن معر .

تتوفر دلينا معلومات اكفية عن ذرية احلبيب عبد الرمحن بن معر بن عبد 

 سوري ل : امل الرمحن فليعذران القارئ عن تقصريان لعدم اإطالعنا وعىل ماقي

 سور ( ع ل يسقط ابمل 
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املتــوىف  بــن معــر بــن عبــد الــرمحن العطــاسعبــد هللا  احلبيــب 

ــه ر حبريضــة ، وادل ــه بنــت عــيل ابعيىســ ، ق ت وهــو أ صــغر أ ولد ســ يدان ي

احلبيب معر وعند مامرض س يدان احلبيب معـر يف أ خـر معـره قـبض عـىل  

ذ ذاك ابن س نة  فقـال قولتـه املشـهورة :  رأ س ودله عبد هللا املذكور وهو اإ

عتنائه به .  وقـد اشـ هتر حفيـده سـامل  كل هللا وعبد هللا وذكل من شدة اإ

واجلدفره وعنق ونـر  حر . ذريته موجودين يف حلرومبن معر املتوىف ابلش

والشحر وجاوه والهند واحلااز ، وهل مقام كبري وزورة س نوية يف منتصـف 

ولهـا شـهرة عظ ـة  كن البعيـدة ،حمـرم مـن لك سـ نة يـآ تون اإ هيـا مـن ال مـا

وهـذه نبـذة ذريته يعرفون بآ ل سامل بن معر . خاصة عند أ هل الساحل ،  

دلينـا  معـر وزورتـه ومرامسهـا حسـب مـاتوفرخمترصة عن احلبيب سامل بن 

 من معلومات معزوة اإىل مصادرها : 

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 زورة الشحر ونبذة عن  سامل بن معر
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  بن معر بـن عبـد الـرمحن : سامل بن معر بن عبد هللا هو احلبيب 

ودل ريض هللا عنه ببدل حريضة ، وحيـىك أ ن احلبيـب عـيل بـن ، العطاس 

حســن العطــاس مؤســس املشــهد املعــروف  شــاهده وهــو يف شــ بابه مــع 

حـدى قـرى وادي معـد قيـل أ هنـا ) بـالد  أ خرين ميارسون رقصـة شـعبية ابإ

ة من توفري شعر الراس واللباس فنصحه املراضيح ( وهو مزتيي بزي البادي

ىل عينات ليقابل القامئ مبنصب الشـ يخ أ يب بكـر بـن سـامل وقصـد  ابلتوجه اإ

لوسـه يف القبـة أ رسـل منصـب ويف أ ثنـاء ج قبة الش يخ أ يب بكر بن سامل ،

ىل القبة وقال أ حرض الشـخص املوجـود يف القبـة ، فلـامرأ ه  الش يخ خادمه اإ

ىل املنصب وأ خـربه بآ نـه ل نه مزتييبه اخلادم مل يكرتث   بزي البادية ، فعاد اإ

ليوجد يف القبة سوى بدوي !! فقـال هل هـذا الشـخص املطلـوب أ حرضـه 

لينا ، فعاد وأ حرضه ، فآ جلسه املنصب أ مامه وحلـق شـعره وأ لبسـه ودعـا  اإ

فرتة يتلقى التعلـمي . و اكن يـرتدد عـىل مدينـة  عندهومكث  هل بدعوات ، 

عبود بن سامل حقطان ابن بريك  ةبنويزتوج من ا الشحر قبل أ ن يس تقر اها

 فاكن أ غلب أ ولده مهنا وهل عقب غري هؤلء من غريها . 

اكن رمحه هللا كرميا جوادا خسيا مضيافا حمبا لالإصالح بني النـاس  

اكن رمحه هللا كثـريا مايتنقـل مـن موطنـه حريضـه  اىل و حباهل وماهل وقاهل . 

ل والإحـرتام وذكل قبـل تـويل سـلطنة أ ل بدل الشحر واكن هل كامل التبجيـ

بريك الشحر واكن وقهتا القامئني ابلسلطة يف الشـحر وفـع واكنـت نزاعـات 

 بني أ ل بريك ووفع عىل املكل ، وتدخل بيهنم حىت أ ل احلمك ل ل بريك . 
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) الس نة فهيـا  هـ 1196ذي احلاة س نة  25ه هللا يف تويف رمح

 من أ حفاد الش يخ أ يب بكـر بـن سـامل ودفن يف مقربة أ ل احلفرة ومه نظر ( 

 صاحب عينات وبنيت عليه قبة . 

مت تآ سيس الزورة للحبيب سامل بن معر لك س نة يف النصف من 

شهر حمرم ، واذلي قام بتآ سيسها ادلوةل عيل بن انيج القحوم رمحـه هللا ، 

وهذا ال مري الثاين يف الإمارة الربيكية حيث توىل احلـمك بعـد أ بيـه مؤسـس 

هـ  فاكنت هذه الـزورة حمشـودة 1193مارة انيج بن معر املتوىف س نة الإ 

جبمعية كبرية ، واكن ادلوةل عيل بن انيج  رج لها بنفسه مع مجةل العسـاكر 

، وترضب لهـا املـدافع والطيـالت ، وحيرضـها خالئـق لحيصـون . وقصـة 

هذه الزورة جاءت عند مانشـب خـالف بـني عـيل بـن انيج وحمسـن بـن 

ول مــن ميســك بســدة احلــمك يف الشــحر ونتياــة لهــذا اخلــالف حســني حــ

ىل فريقني متنازعني ، وهنا وعد عيل بن انيج بآ نه  انقسمت ال رسة احلامكة اإ

ليه س يعمل زورة س نوية عظ ة ملقام سامل بن معر العطاس ،  ذا أ ل احلمك اإ اإ

وقام بنرش اخلرب عىل العامة عن طريق ) ادللـل ( وبعـد أ ن مت الصـلح بـني 

بوعده ، ومـن ذكل التـارخي تقـام  اني وأ ل احلمك اإىل عيل بن انيج وفملتنازعا

 هذه الزورة . 

 : مرامس الزورة

حمـرم يقـام  13تعمل قرأ ءة عىل قـربه مـن يـوم وفاتـه حـىت يـوم  

احلــول ، ويف تــكل اللــيةل يتقــدم صــاحب الــبدل لك يف حارتــه ووراءمه 

عوين ، وأ ل اجملـرف خلـف أ خداهمم : أ ل الش يخ أ بوبكر وخلفهم أ ل عقل اب

أ ل الش يخ سعد ، وأ ل يح القرية خلـف أ ل الهـدار ، وأ ل احلوطـة خلـف 
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ــل  ــا أ ل عق ــف أ ل الشــ يخ فضــل . أ م ــور خل ــن اســامعيل ، وأ ل اخل أ ل ب

ابرريب فهم تبع لـيس هلـم منصـب ، مث سـاروا خلـف أ ل اجلنيـدي ، وأ ل 

خلـف دفيقة ) يح الفالحني اليوم ( خلف أ ل العيدروس ، وأ هـل الغيـل 

ىل عـدد أ ي لعبـة العـدة  أ ل ابوزير املعـروفني أ حصـاب القبـع . مث طـورت اإ

ىل عهـد قريـب اكن يتقـدم هـذه العـدد املناصـب املـذكورين .  املعروفة . واإ

ركبون أ حد أ فراد أ ل الش يخ أ بوبكر يُ بل الإس تقالل اكن أ ل عقل ابعوين وق 

 عىل مجل يتوسط رقصة العدة . 

 أ وم الزورة :

حمرم هو أ ول أ وم الزورة حيـث يقـمي يح اجملـرف  12عرص يوم   

رقصة العدة مث الش بواين حيث التجمع أ مام قرب ) رقوان ( ويقع خارج القبة 

 13وهو حلفيدة املرتمج هل رقوان بنت حمسن بن سـامل بـن معـر . عرصـيوم 

حمرم يقال لها ) الغييل ( حيث تدخل عدة أ هل الغيـل اإىل سـاحة السـوق 

ىل  يح القريـة ، ويقصـدون بيـت ابمتـريف واكن مقـدم من سـدة اخلـور واإ

حمرم هو الزورة الرمسية للعطاس وتشرتك  14احلي يف املايض . عرص يوم 

ىل الرضـحي  فيه لك العدد ابلرتتيب ال يت : يح اجملرف وتكـون عـرب حـهيم اإ

ىل الرضـحي .  مبارشة . يح القريـة وذكل ابملـرور اإىل شـارع رقـيص معـرو اإ

 السـوق مث مطـراق حنـني اإىل شـارع رقـيص معـرو . يح عقل ابعوين اإىل

يح الغيــل واكنــوا ميــرون ابلســاحل فيخرجــون مــن يح القريــة اإىل شــارع 

ىل السـوق اإىل حنـني . وتـدور لك  رقيص معرو . يح احلوطة مـن حـهيم اإ

عدة عىل الرضـحي وتـدخل بيـت أ ل العطـاس مث تعـود بـنفس الطريـق بعـد 

ع فيقعدون عىل دكة واسعة ابجلانـب املغرب لك اإىل حيه . أ ما أ حصاب القب
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بهتـال ت واملـداحئ الرشيق للرضـحي ويـودون مـايعرف ابحلسـوة ويرتمنـون ابلإ

وتعرف هـذه ادلكـة ابلعشـوي .  نغام الش باابت ،أ  عىل رضابت الطارات و 

حمرم زورة الش يخ فضل بن عبـد هللا ابفضـل الشـهري اببـن  15عرص يوم 

يقع رضحيه ومساده ررب يح اخلور عباس واملقبور خارج البدل سابقا ، و 

، وتقام يف ساحته رقصيت العدة والشـ بواين مـن يح اخلـور ، كـام يشـارك 

 من أ هـل الغيـل . صـباح  يح القرية برقصة العدة ويندس معهم أ عداد كبرية

حمــرم حيتفــل لك مـــن يح عقــل ابعــوين ويح عقـــل  17و  16يــوآ 

ر عنــدمه ، ويف ابرريــب لك يف حيــه برقصــة العــدة عنــد قبــور مــن اشــ هت

املســاء رقصــة العــدة ابملشــعال . واكن ســالطني ادلوةل القعيطيــة الســابقة 

حيرضون أ حياان كثرية بآ نفسهم أ ويرسلون نوااب عهنم ولكـهنم حريصـون عـىل 

رسال الفرقة املوسـ يقية النحاسـ ية السـلطانية الـيت جتـوب شـوارع املدينـة  اإ

 الرئيس ية ويه تعزف ال حلان الشجية اخملتلفة . 

وقد اس مترت الزورة من حيهنـا ولك يزيـد فهيـا يشء مـن احلـاكم 

 والسادة واملشامل ومقادمة احلويف .

توقف الزورة :  يف عهد السلطان عبد هللا بن معر القعيطي منـع 

مجيع الزائرين الواصلني من ريل ابوزيـر وغـريمه وذكل بعـد وصـول غالـب 

ن ليــدخل أ حــد ، الق الســدة وأ  غــالــبدل فــآ مر ابإ  النــاس اإىل  ــت ســدة

فطلعوا أ ل العطاس واستشفعوا عنده فآ ىب أ ن يقبل شفاعهتم ورمبـا حصـل 

منه الكم أ وحش به خـواطرمه خفرجـوا مـن عنـده وتركـوا الـزورة يف تـكل 

نكسار اخلـاطر  ىل أ ماكهنم ومه يف غاية اإ الس نة رأ سا ورجعت مجيع الزوار اإ

ور واملسـؤول م توقفت أ يضا مبرسوم حكـوآ مـن املـآ م 1981. ويف عام 
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الس يايس أ نذاك . وهكذا ادلنيا لتـدوم عـىل حـال بـني مـد وجـزر ولك هل 

وليزالـون رأ ي ورؤية يف هذه الـزورة  وغريهـا مـن التجمعـات العامـة . ) 

ل من رمح ربك وذلكل خلقهم   (خمتلفني اإ

 : النشاط الإقتصادي

يرافق هـذه الـزورات أ وهـذه الإحتفـالت جتمـع كبـري مـن النـاس 

ــة عارضــني يشــلك ــع ينترشــ الباع ــذا التجم زاء ه ــع ، واإ ــات اجملمت ون لك فئ

أ ن لهذا نظري ومثيـل يف ال سـواق الـيت اكنـت  خدماهتم وبضائعهم ، ويظهر

تنترش يف قرى ومدن وودون ومناطق كثـرية يف لك أ حنـاء اجلزيـرة العربيـة 

ىل وقتنـا احلـارض ، مثـل سـوق ال حـد  منذ ماقبل الإسالم وبقيت بعضها اإ

قل يـة  وسوق امخليس وتكون معروفة املوقع ، وبيهنا أ سواق س نوية حملية واإ

ضافات كثرية تقام عـىل  . ويف النصف ال خري من القرن العرشين حصلت اإ

ـــزورة حيـــث أ ضـــيفت رقصـــات أ خـــروت وفعاليـــات ثقافيـــة  هـــامش ال

اكملرسـحيات والعـروض الفنيـة والليـايل الفنيـة الطربيـة مـن رقـص ورنــا ، 

عارض جتارية ومباروت روضية ومسابقات فنية وفكريـة ومعارض كتب وم

 وغري ذكل . 

) تنبيه هام ( ذرية املرتمج هل احلبيب سامل بـن معـر بـن عبـد هللا 

بن معر بن عبد الر محن العطاس يعرفون بآ ل سامل بن معر ومه منترشـون 

ــن والســعودية  ــق ودوع ــدل عن ــروم ووادي معــد ب ابلشــحر وحريضــه وحل

يـة والهنـد ورشق أ سـ يا وغريهـا مـن الـبدلان . كـام يلقبـون وال مارات العرب 

محيشة املتوىف س نة  أ يضا ذرية سامل بن معر بن عبد الرمحن العطاس موىل

حبريضه يف قبة وادله احلبيب معر بن عبد الـرمحن بـآ ل  واملقبورهـ  1087
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سامل بن معـر وذريتـه منترشـون حبميشـه سـدبه وقراهـا وحريضـه ومـو  

سـعودية  والهنـد ورشق أ سـ يا وغريهـا مـن  الـبدلان ومه ودوعن ونر وال 

لتبـاس يف  مشهورون ابلعمل والصالح والإصالح . وذلكل حيصل أ حيـاان الإ

هؤلء يقال هلم أ ل سامل بن معر وهؤلء أ ل سامل بن معـر وذلا لـزم ؛ العائةل 

 التنبيه . 

مصــادر املعلومــات : نرشــ النفحــات املســكية يف أ خبــار الشــحر 

 للس يد عبد هللا محمد ابحسن .انمية  

) املقـمي حاليـا يب ال س تاذ عبد هللا صـاع حـداد مسودات لل د

 ابلشحر (

معلت هذه الرتمجة عىل شلك مطوية ومت توزيعها عند حضوري 

 هـ كتهبا أ محد بن معر بن طالب العطاس املالك .  1430الزورة يف عام 

بن عبد هللا بن  ومن ذريته احلبيب سامل بن محمد بن سامل بن معر

معر بن عبد الرمحن العطاس ساكن بدل الشحر والقامئ مبقـام جـده سـامل بـن 

معر ، اكن ريض هللا عنـه صـاحب كـرم اهـات ومـاكرم أ خـالق وذا صـرب 

واحــامتل عــىل مقاســات أ جــالف النــاس ، فآ كرمــه هللا ابلوجاهــة وأ يــده يف 

ل ويمتــه  صــالح ذات البــني ، فقلــام يتوســط يف يش مــن ذكل اإ هللا عــىل اإ

 ه مثانني ومائتني وأ لف ه  1280يديه ، واكنت وفاته ابلشحر س نة 

ومهنم احلبيب عبد الشكور بن سامل بن محمد بن معر بن عبد هللا  

بن معر بن عبد الـرمحن العطـاس ، اكن رمحـه هللا كرميـا حلـامي ريـورا عـىل 

مـة لمئ ، حدود الرشيعة املطهرة وجهيا عند ولة ال مور لتآ خذه يف هللا لو 

وقد قام فدمة مقام جده احلبيب سامل بـن معـر أ مت القيـام يف لك مايعتـاده 
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املقام خصوصا زورة رضحي جده احلبيب سامل بن معـر وليدحريضـة ودفـني 

الشحر وأ حد مشاهريها املرتبة يف شهر حمرم من لك س نة تآ يت اإ هيا الوفود 

هللا متربكـني بـآ  ر  من الساحل وادلاخل ليشـهدوا منـافع هلـم ويـذكروا امس

أ هل هللا اذلين هلم البرشى يف احلياة ادلنيا وال خرة لتبديل للكـامت هللا ، 

ه وحـده 1281واكنت وفاة احلبيب عبد الشكور صـاحب الرتمجـة سـ نة 

ومثانني ومائتني وأ لف جهرية . مث خلفه عىل املقام ابنه محمد بن عبد الشكور 

ىت توفاه هللا وخلفه مـن بعـده ابنـه حفذا حذو وادله يف وسائم ومقاصده ح

 معر بن محمد بن عبد الشكور . 

ومهنم ابلشحراحلبيب محمد بن معر بن عبد الشكور بـن سـامل بـن  

ين عبد هللا بن معر بن عبد الرمحن وذريته حبجر واحلاـاز  محمد بن حمسن

 .واخلليج . ومه القامئني عىل مقام جدمه احلبيب سامل بن معر ابلشحر 

بن سامل بن معر بن عبد هللا بن سامل بـن معـر بـن  أ محدب احلبي 

ه يف  ـ، تلقـى تعل وليـد حلـروم ودفيهنـا العطـاس عبد هللا بن عبـد الـرمحن 

ىل احلــرمني الرشــيفني ل داء  النســكني وزورة ســ يد  حرضــموت مث رحــل اإ

الكونني واعتكـف ابحلـرم املـيك عـىل  صـيل العلـوم حـىت ظفـر مبنطوقهـا 

مقدمة أ شـ ياخه السـ يد أ محـد زيـين دحـالن والشـ يخ محمـد واملفهوم ، ويف 

ســعيد اببصــيل وغــريمه مــن مشــامل العــمل ابحلــرم املــيك ، وقىضــ يف ذكل 

عرشات الس نني ، ومن أ جل ذكل نفرت نفسه عن خمالطة العوام وشـغف 

كتسـاب وأ قـام  مبطالعة الكتب النافعة حىت أ نه ملا سـافر اإىل سـ نقافورة لالإ

ب العلميـة ، ومـن حرصـه عـىل نرشـ العـمل صـار اها جعل جتارتـه يف الكتـ

يعطي الكتب راان لطلبة العمل اذلين ليقدرون عىل رشاهئا ، كـام أ نـه رجـع 
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ابليشء الكثري مهنا اإىل وطنه حرضموت فقسم مهنـا وادخـر الـبعض ولزم 

فتاء الرشعي حـىت  ىل بدله حلروم ادلار واملساد ، وتصدر لالإ بعد رجوعه اإ

هـــ ،  1324سـ نة ذي احلاـة   11بــبدل حلـروم يف  وافـاه ال جـل انتـوم

 152/2اتج ال عراس  رمحه هللا رمحة ال برار . اهـ ابختصار من 

ومهنم احلبيب محمد بن سامل بن معر بن عبد هللا بن سامل بن معـر  

بن عبد هللا بن معر بن عبدالرمحن العطاس وليـد حلـروم ودفـني ) بنـدا ( 

شآ  بني حريضة وحلروم نشآ ة زعامة وماكرم من أ رض الت ور بآ ندونيس يا ، ن 

أ خالق وشهامة ، أ خـذ عـن احلبيـب أ محـد بـن حسـن العطـاس واحلبيـب 

سامل بن أ محد العطاس مفيت هجور واحلبيب حسني بن محمد العطاس وأ خذ 

عن احلبيبني محمد ومعر أ بناء احلبيب صـاع بـن عبـدهللا العطـاس بعمـد ، 

يب حسني بن محمد العطاس فتوىل واكن نضاجه الفقهىي والفريض عىل احلب 

عقود ال نكحة حبريضة وملحقاهتا ، ومل يزل يرتدد اإ هيا لقـرب املسـافة ، كـام 

أ ن هل القــدم الراخســة يف العبــادة ، واكن حســن الســمت دمــث ال خــالق 

حمافظا عىل سرية أ سالفه معال وهيئة ، مقبول القول وجهيـا عنـد اخلـوا  

ل أ نه مول عا بقضاء حواجئ املسلمني حـىت أ نـه يتـدين والعوام ، لعيب فيه اإ

ىل اقتحـام  يف ذمته للمحتاجني اذلين مل يآ مهنم أ حصاب ال موال ، فآ دا ذكل اإ

السفر لقضاء هذا الوطر ، غري أ نه وجد مكل املكل قـد مكـن هل ابلت ـور ، 

ل  ىل موله ليدفع معم املربور ، وما احلياة ادلنيـا اإ فتلقاه ابحلبور ، وأ سلمه اإ

الغرور ، واكنت وفاتـه يف بنـدر ) بنـدا ( لسـت مضـت مـن رجـب  متاع

 152/2ه . اتج ال عراس 1319س نة 
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ومهنم احلبيب صاع بن محمد بـن سـامل بـن معـر بـن عبـد هللا بـن  

العطـاس اكن رمحـه هللا سامل بن معر بن عبد هللا بن معـر بـن عبـدالرمحن 

وهل صـولت وجـولت عـة شهام كرميا جشاعا واكنت هل يف جـاوه املاكنـة الرفي

محمــد بــن صــاع مــن مواليــد حرضــموت وادلتــه بنــت مــن ال ولد  اهــا ، هل

احلبيب عيل بن أ محد بن محمد بن هادون املعروف ) بعيل الرشح ( طلـب 

بـىل  ىل تـرمي وأ خـذ عـن شـ يوخها سـافر اإ العمل يف حريضة وحلروم وخرج اإ

ىل جاوه وهل أ ولد مبـاركني  ىل احلرمني واإ ، واكن رمحـه هللا املالك ومن مث اإ

مولعا مبطالعـة الكتـب وخاصـة كتـب جـده احلبيـب عـيل بـن حسـن واكن 

ليفارق كتاب سبيل املهتدين لحرضا ولسفرا حىت لقبوه يف جاوه بسبيل 

املهتدين ، واكن حسن الصوت وحيب الإنشـاد ، وأ خـريا اسـ تقر بـه املقـام 

 يف جاوه الرشقية جزيرة ابيل حىت وافته املنية اها .  

ــد أ ندونيســ يا عــيل ومعــر وأ يضــا للســ يد صــاع أ ولد  ــن موالي م

وحسن وحسني ومن شدة حرصـه علـهيم أ خـرهجم اإىل حرضـموت لطلـب 

العمل برتمي وتضلعوا من علوهما ودرسـوا عـىل شـ يوخها ويف مقـدمهتم شـ يخ 

الرابط احلبيب حسن بن عبد هللا الشـاطري ، وبعـد أ خـذمه العـمل عـادوا 

ىل السـعودية واسـ تقروا اهـا ومـهنم مـن  واافر اإىل بدلمه حلروم ومـن مث سـ اإ

 سافر اإىل دوةل اخلليج . 

ومهنم احلبيب العابد الزاهد العـامل العامـل الـويل الصـاع معـر بـن  

ســامل بــن محمــد بــن ســامل بــن معــر بــن عبــد هللا بــن معــر بــن عبــد الــرمحن 

العطاس وليد حلروم ودفني مكة املكرمة ، ترىب وهتذب بوادله وار ـل اإىل 

رمي لطلــب العــمل وأ خــذ عــن شــ يوخها ويف مقــدمهتم احلبيــب حســن بــن تــ
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عبدهللا الشاطري ، وحفظ القرأ ن الكرمي ، وعاد اإىل وطنـه حلـروم ولزم 

ــراءة كتــب  ــه ، واكن هل شــغف وشــوق وذوق بســامع ق ــام فدمت وادله وق

السلف وسريمه وخاصة كتب احلبيب عيل بن حسن العطاس ، مث سـافر 

ـيفني ىل احلــرمني الرشـ ــام مبكــة اإ  ل داء النســكني وزورة ســ يد الكــونني وأ ق

ه ااملكرمة راورا للبيـت احلـرام عنـد ودله اجملمـل أ محـد بـن معـر حـىت وافـ

ه ودفــن مبقــربة  1430ال جــل انتــوم يف  العــارش مــن ذي القعــدة ســ نة 

  السادة العلويني مبكة املكرمة . 

ن حمسـن ومهنم ابجلدفرة بعمد احلبيب سامل بن حسني بن محمـد بـ 

 بن عبد هللا بن معر بن عبد الرمحن وذريته ابجلدفره واحلااز واخلليج . 

ومهنم احلبيب محمد الهادي ) وليد بدل عنق وشـهري وادي معـد (  

بن عبد هللا بن سامل بن محمد بن حمسن ين سامل بن معـر بـن عبـد هللا بـن 

لإصـالح  ، اكن ريض هللا عنه حكامي كرميـا خسيـا حمبـا العطاسعبدالرمحن 

ذات البني واكنت داره مبثابة حممكة عدلية للفصل بني اخلصوم خصوصـا يف 

نه حيرض انامك الرشـعية ويراجـع القضـاة  دعاوي القبائل محةل  السالح كام اإ

ذا غلطوا أ  وتساهلوا يف بعـض ال حـاكم ، واكن هل حـظ وافـر يف العبـادة  اإ

ــ ــادة وشــوق وذوق بســري الســلف ، واقترصــ يف الوقــت ال خــري ع ىل عب

كرام الضيفان حىت وافاه ال جل انتوم ببدل عنـق وذكل جفـر يـوم  الرمحن واإ

اتج  ه . نقـال ابختصـار مـن  1372امجلعة الرابع من شهر ربيع ال ول عام 

 2 /152ال عراس . 
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عي امليك املدرس ابملساد الس يد معر عقيل العطاس الشاف

لوم عن وادله وغريه ، اكن أ حد اجللساء وأ خذ العاملكرمة ودل مبكة  احلرام ،

ىل  عند أ مري مكة الرشيف عبد املطلب مقدما عنده معظام مباال ، جفمع اإ

رشف العمل والنسب عز اجلاه وانل من خري ادلنيا وال خرة ، تويف مبكة 

ه . انهتىى نقال من كتاب الشجرة الزكية يف ال نساب للس يد 1291س نة 

 . يوسف بن عبد هللا مجل الليل 

الس يد أ مني عقيل العطاس من مواليد مكة املكرمة عام 

ه تلقى تعل ه يف مكة املكرمة مث التحق بلكية التاارة جامعة 1354

مديرا  السعودي ، يف عدة وظائف مهنا  مؤسسة النقد القاهرة ، تنقل

ملصلحة الزاكة وادلخل ، وكيال لوزارة احلج وال وقاف ، رابطة العامل 

 وظائف أ خرى . متع هللا حبياته . الإسالآ وتقدل 
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الســ يد عــيل بــن عبــد هللا بــن ســامل العطــاس وليــد جــاكرات عــام 

م ، ليســانس ال داب والعلــوم الس ياســ ية وأ اكدمييــة اخلارجيــة ،  1932

ماجس تري يف القانون جامعة أ ندونيس يا تقدل منصب وزير اخلارجيـة ووزارة 

دبلومــايس يف خمتلــف  الشــ ئون اخلارجيــة جبمهوريــة أ ندونيســ يا ، كــام اكن

ــورك ،  ــف ، نيوي ــ نطن ، جني ــوك ، واش ــ ية ، ابنك ــفارات ال ندونيس الس

ــا مــن  ــورك وغريه ــ يا دلى ال د املتحــدة يف نيوي ــل ل ندونيس ــفري املمث الس

 ور يف كثري من املؤمترات . داملناصب ، واكن هل 

هذا مايرسه هللا لنا من معلومات عن مشاهري وأ عالم ال رسة 

احلبيب عبد الرمحن بن عقيل بن سامل بن عبد هللا بن العطاس ية ذرية 

عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن السقاف ، وعىل ماقيل : يكفيك 

ل فهم الكثري الطيب ، من القالدة ما أ حاط ابلعنق ،  مرأ  واإ فرمح هللا اإ

 رأ ى خلال فآ صلح أ وزلال فسمح : 

 فيه وعال جفل من لعيب  فاإن جتد عيبا فسد اخللال        

 وصىل هللا عىل س يدان محمد وأ هل حصبه وسمل. 
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 مصادر املعلومات 

 القرطاس يف مناقب العطاس للحبيب عيل بن حسن العطاس

 سفينة البضائع ومض ة الضوائع للحبيب عيل بن حسن العطاس 

 ن العطاسالرسائل املرسةل ماكتبات احلبيب عيل بن حس

 قالئد احلسان وفرائد اللسان ديوان احلبيب عيل بن حسن العطاس

اتج ال عراس يف مناقب احلبيب صاع بن عبد هللا العطاس للحبيب عيل 

 بن حسني العطاس 

 مشس الظهرية للس يد محمد ضياء شهاب

 اترخي الشعراء احلرضميني للس يد عبد هللا بن محمد السقاف

 ة انمية لل س تاذ عبد هللا بن صديقال رسة القرش ية أ عيان مك

 الشجرة الزكية يف ال نساب للس يد يوسف بن عبد هللا مجل الليل
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 جشرة أ نساب السادة العلويني اجلزء الثالث

 النفحات املسكية يف أ خبار الشحر انمية للس يد عبد هللا محمد ابحسن

 أ دوار التارخي احلرضآ للس يد محمد بن أ محد الشاطري

 نية ديوان الس يد محمد بن أ محد الشاطريالقطوف اجل 

 املعجم اللطيف للس يد محمد بن أ محد الشاطري 

دام القوت للس يد عبد الرمحن بن عبيد هللا السقاف   اإ

ا هنضة ال دبية يف ا  ن بني عهدي احلمك الع ين وبيواتت العمل يف مثلث 

 التواصل لل س تاذ عبد هللا خادم العمري
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 فهرس كتاب أ عالم ومشاهري ال رسة العطاس ية

   املوضوع

 3 التعريف ابلكتاب

 5 املقدمة

 6 ذرية الش يخ سامل بن عبد هللا 

 10 ترمجة احلبيب عقيل بن عبدالرمحن العطاس وأ ولده

 11 عقيل بن عبد هللا بن أ محد بن عبد الرمحن 

 12 عبد هللا بن حمسن بن عقيل

 12 قيلسامل بن حمسن بن ع 

 12 محمد بن حمسن بن معر اخليل بن عقيل

 13 معر بن سامل بن معر بن عقيل
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 13 معر بن معر بن محمد بن عقيل

 14 أ محد بن معر بن محمد بن عقيل 

 14 صاع بن عبد هللا بن معر بن معر ساكن قرن ابحكمي

 14 محمد املهدي بن عبد هللا بن حمسن بن عقيل وادي محم

 14 محمد بن عقيل عبد هللا بن

 14 عقيل بن عبد الرمحن بن محمد بن عقيل ا  ن

 16 ترمجة احلبيب معر بن عبد الرمحن العطاس

خوان س يدان معر بن عبد الرمحن  20 اإ

 20 أ ولد احلبيب معر بن عبد الرمحن

 21 زوجات احلبيب معر بن عبد الرمحن وبعض من ترمجته

 26 وأ ولده سامل بن معر بن عبد الرمحن العطاس

 28 عبد هللا بن حمسن بن سامل بن معر بن عبدالرمحن  

قصيدة احلبيب عبد هللا املذكور اليت أ رسلها للحبيب عيل بن 

 حسن واليت مطلعها : وعيل بن حسن منك وصلن البشارات

29 

 30 أ محد بن حسني بن حمسن صاحب املربعة حبميشة 

 31 املنصب سامل بن أ يب بكر بن عبد هللا  

 31 أ محد بن حسني بن محمد موىل مو  

 32 حسن ) مبارك ( بن حمسن بن ش يخ 

 32 محمد بن حسن ) مبارك ( بن حمسن 

 32 املنصب عبد هللا بن حسني بن حمسن 

 33 علوي بن أ محد بن صاع 
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 33 حسني بن حمسن الشاآ 

 33 أ محد بن حسني بن حمسن الشاآ 

 34 الشاآ عبد هللا بن حسني بن حمسن 

محمد بن عبد هللا ) ههبب ( وقصيدته يف مدح احلبيب عيل بن  

 حسن واليت مطلعها : قال ابن ال رشاف ظهرت يل بشائر ونور

34 

 36 حمسن بن محمد بن عبد هللا  

 38 سامل بن محمد بن عبد هللا  

 38 حمسن بن سامل بن محمد بن عبد هللا  

 39 أ محد بن معر بن محمد

 40 بن حسني بن سامل بن أ يب بكر سامل 

 40 عبد هللا بن سامل بن حسني بن سامل

 40 محمد بن حسني بن سامل بن معر بن حسني بن سامل بن أ يب بكر

 40 عبد القادر بن أ محد بن عبد هللا بن سامل بن أ يب بكر وأ خيه معر

 40 حسني بوعون بن معر بن حسني بن أ يب بكر بن سامل 

 41 أ يب بكر بن عبد هللا بن أ يب بكر  حسن بن طالب بن

 41 حمسن بن معر بن ش يخان بن حمسن بن سامل بن معر 

 41 معر بن عبد هللا بن حمسن بن معر

 43 حسني بن معر بن عبدالرمحن العطاس 

بعض من مناقبه وقصيدة احلبيب عيل بن حسن يف جده احلبيب 

 ومعر حسني اليت مطلعها : عل بن حسن قال واملكروب قل

43 

 46 أ ولد احلبيب حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس
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 47 أ محد بن حسني بن معر بن عبدالرمحن العطاس

قصيدة احلبيب عيل بن حسن اليت قالها مدحية يف جده احلبيب 

 أ محد بن حسني مطلعها : البارح القلب لحت هل لواحئ بنور

47 

 48 أ ولد احلبيب أ محد بن حسني بن معر

 48 ر بن أ محد بن أ يب بكر بن أ محد بن حسنيمع

 48 حسن بن عيل بن حسن بن عبد الرمحن

 49 عبدالرمحن بن معر بن أ محد بن أ يب بكر 

 49 أ محد بن معر بن أ محد بن أ يب بكر

 49 أ محد بن محمد بن أ محد بن أ يب بكر

 50 عبد هللا بن عبد الرمحن املعروف ابلقايض

ن بن عبد الرمحن ) حصون معر بن حسن بن عيل بن حس

 ابقروان وادي نر( 

50 

 51 أ محد بن ش يخ بن عبد هللا بن أ محد

 51 محمد ) الزبيدي ( بن علوي بن أ محد بن ش يخ 

 51 سامل بن علوي بن أ محد بن ش يخ

 52 ذريته املوجودين ببيت الفقيه اب  ن

 61 حمسن بن حسني بن معر بن عبد الرمحن وأ ولده

 61 عيل بن عبد هللا بن محمد بن حمسن بن حسنيعبد هللا بن 

 61 تعريف املنصبة يف حرضموت

 64 املنصب حسن بن عبد هللا بن عيل بن محمد بن حمسن

 64 أ محد بن حسن بن عبد هللا 
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 64 عيل بن أ محد بن حسن بن عبد هللا

 65 حسن بن سامل بن أ محد بن حسن

 66 محمد بن سامل بن أ محد بن حسن

 66 سامل بن أ محد بن حسنعيل بن 

 66 محمد بن عبد الرمحن بن عيل ) حصون ابقروان وادي نر(

 67 عبد هللا بن عيل بن عبد الرمحن 

 67 عبد هللا بن معر بن صاع بن أ محد 

 67 موىس الاكظم بن عبد هللا جباكرات جاوه

 67 عبد هللا بن محمد بن أ محد ) رابط ابعشن دوعن (

 67 عبد الرمحن ) احلديدة اب  ن (عيل بن طالب بن 

 67 عبد هللا بن حمسن بن محمد ) شهري بوقور جباوه ( وأ ولده

 69 سامل بن حمسن بن محمد

 69 حمسن بن سامل بن حمسن بن محمد 

 70 حمسن بن محمد بن حمسن ) بتاوي ( 

 71 محمد بن حمسن بن حسني ) حصون ابقروان وادي نر (

 72 د هللا بن عيل بن حمسن بن حسنيحسني بن سامل بن عب

 72 املنصب عبد هللا بن أ محد بن زين امللقب ابدلوةل

 72 زين بن عبد هللا بن زين بن عيل بن حمسن  

 72 املنصب  عبد هللا بن زين بن عيل بن حمسن امللقب ابدلوةل 

 73 املنصب زين بن محمد بن عبد هللا بن امحد بن زين

 74 معر بن عيل بن حمسن عبد هللا بن حسني بن
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 74 محمد بن امحد بن عيل بن حمسن ) الزنقيل (

 74 عبد هللا بن أ محد بن عيل بن حمسن ) معد (

 75 صاع بن عبد هللا بن أ محد ) شهري معد (

قصيدة احلبيب عيدروس بن أ محد بن شهاب مدحية يف احلبيب 

 صاع مطلعها : قال اذلي ماهتنا نومه البارح

77 

 78 ة احلبيب امحد بن محمد انضار واليت مطلعها : ابرق النادقصيد

 79 محمد بن صاع بن عبد هللا ) معد (

 80 معر بن صاع بن عبد هللا ) معد ( 

 82 محمد بن أ محد بن عبد هللا ) معد (

 82 حسني بن أ محد بن عبد هللا ) معد (

 83 عيل بن حمسن بن ش يخ بن حمسن ) معد (

 83 يل بن حسني ) ساكن محمده بوادي نر ( محمد بن ع

 84 قصيدته الوصية اليت مطلعها : أ وصيمكوا ومعرش الإخوان

حمسن بن معر بن امحد بن صاع ) قهامن ( والقصيدة اليت أ نشآ ها 

 مدحية فيه احلبيب محمد بن أ محد الشاطري

85 

 87 أ محد بن محمد بن علوي ) العجامن ( 

 88 بن عبد الرمحن العطاسطالب بن حسني بن معر 

 88 أ بوبكر بن عبد هللا بن طالب 

 89 قصيدة الش يخ عبد هللا بن أ محد ابسودان

 90 عبد هللا بن أ يب بكر بن طالب

 91 سامل بن عبد هللا بن أ يب بكر
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 91 محمد بن سامل بن أ يب بكر

 92 عيل بن محمد بن سامل بن أ يب بكر

 92 أ بوبكر بن عبد هللا بن أ يب بكر 

 93 حسني بن عبد هللا بن عيل بن طالب  ) الرش يد دوعن (

 93 محمد بن حسني بن أ محد ) املالك ( 

 93 حسني بن أ محد مكة املكرمة وجاوه

 93 سامل بن طالب بن عبد هللا بن أ يب بكر ) ترمي ( 

 95 حسن بن حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس

 95 بن حسني محمد بن عيل بن حسن املثىن بن حسن 

 96 سامل بن حسني بن عبد هللا بن حسن ) الهند ( 

 96 هامش بن علوي بن محمد بن عيل ) الهند (

 96 عبد هللا بن أ محد بن عبد الرمحن بن عيل ) مكة املكرمة (

 96 معر بن عيل بن محمد بن عيل بن حسن ) املدينة املنورة (

 96 ) اخلليج (  عيل بن محمد الهادي بن عبد الرمحن بن عيل

 96 عبد هللا بن أ محد بن عبد الرمحن بن عيل ) الربيد (

 97 معر بن محمد بن حسني ابعرايق 

 98 احلبيب معر بن حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس

 98 معر بن عبد هللا بن معر بن عبد هللا بنفحون وجاوه

 98 هللا حسن بن أ محد ) القبة ( بن محمد بن معر بن عبد حمسن و 

 99 احلبيب محزه بن حسني بن معر بن عبد الرمحن العطاس

 99 أ محد بن محمد بن محزه بن حسني بن معر
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 100 احلبيب عيل بن حسني بن معر بن عبد الرمحن

القصيدة اليت أ رسلها هل احلبيب عيل بن حسن واليت مطلعها : 

 وعيل بن حسني أ وصيك من نفسك أ نصف واجلواب علهيا .

100 

قصيدة احلبيب عيل بن حسني اليت أ ولها : مايش كام وقفة الغيوار 

 وهل العقول

102 

 102 جعفر بن محمد بن عيل بن حسني 

 105 قصيدته اليت مطلعها : اهال وسهال بمك و أ هيا الزوار

 107 محمد بن جعفر بن عيل بن حسني

 108 عيل بن جعفر بن عيل بن حسني

 109 خط احلبيب عيل بن جعفر

 115 محمد بن حسني بن جعفر بن محمد بن جعفر

 115 حسني بن محمد بن حسني بن جعفر وأ ولده

 117 عيل بن حسني بن محمد بن حسني مؤلف اتج ال عراس

 118 معر بن محمد بن عيل بن جعفر

 118 عبد هللا بن أ محد بن حمسن بن أ محد بن عيل بن حسني

 119  بن حسنيعبد هللا بن أ يب بكر بن أ محد بن عيل

 121 عبد هللا بن محمد بن أ محد بن أ يب بكر 

 121 حامد بن حمسن بن حامد بن حمسن ) صبيخ بدوعن (

 122 محمد بن حمسن بن عيل بن حسني ) رابط ابعشن ( 

 123 حسني بن حامد بن معر بن حامد بن حمسن ) جربيل بضه (

 124 حمسن بن حسني بن جعفر بن محمد ) مس يةل أ ل ش يخ (
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 124 صاع بن محمد بن عبد هللا ) هام الطيور (

 124 جعفر بن محمد بن حسني بن جعفر ) بضه دوعن (

 124 سامل بن أ محد بن حمسن بن أ يب بكر ) هجور أ ندونيس يا( 

 125 حسني بن سامل بن أ يب بكر ) جاكرات جاوه (

 125 عيل بن حسني ) مست (

 125 (عبد هللا بن محمد بن أ محد ) اجلول 

 126 أ محد بن معر بن حسني بن عيدروس 

 126 عيل بن صاع بن محمد بن عبد هللا ) أ ل حمسن بن أ يب بكر ( 

 126 عبد هللا بن علوي بن حمسن بن أ يب بكروأ ولده

 127 حيدر أ بوبكر بن عبد هللا

 128 عبد هللا بن حسني بن معر بن عبد الرمحن

 129 ) املوت (سامل بن عبد هللا بن حسني بن معر 

 129 محمد بن صاع بن عبد هللا بن حمسن بن سامل بن عبد هللا

 129 أ محد بن محمد بن سامل بن عبد هللا 

 129 زين بن حمسن ) عرض بوزيد (

 129 عبد هللا بن صاع بن عبد هللا بن حمسن 

 130 حسن بن عبد هللا بن حسني بن معر

 130 معر علوي بن حسن بن عبد هللا بن حسني بن

 130 أ محد بن حسن بن عبد هللا بن حسني بن معر

 136 أ بوبكر بن حسن بن عبد هللا بن حسني بن معر 

 137 القصيدة املر ة اليت قالها فيه أ خيه احلبيب عيل بن حسن
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 139 صاع بن حسن بن عبد هللا بن حسني بن معر

 139 محمد بن حمسن بن صاع بن حسن ش يخ السادة العلويني مبكة

 140 بن حسن بن عبدهللا بن محمد بن حمسن حمسن

 140 أ محد بن صاع بن حسن بن عبد هللا

 140 علوي بن حسن بن عيل بن أ محد بن صاع بن حسن

 141 عبدهللا بن علوي بن حسن

 142 حمسن بن علوي بن حسن

 142 عبد الرمحن بن عبد هللا بن علوي بن حسن

 142 بن صاع بن حسنحسن بن علوي بن حسن بن عيل 

 143 عيل بن حسن بن عبد هللا بن حسني بن معر

 148 أ ولد احلبيب عيل بن حسن

 148 حسن بن عيل بن حسن بن عبد هللا

 148 عبد هللا بن حسن بن عيل بن حسن

 149 أ بوبكر بن حسن بن عيل بن حسن

 149 معر بن عبد الرمحن بن عيل بن أ يب بكر بن حسن ) صبيخ (

 150 بن حسن الثاين بن عيل بن حسنعيل 

 150 عيل بن حسني بن عيل بن حسن بن عيل بن حسن وأ ولده

 155 حسن بن عيل بن حسن الثاين بن عيل بن حسن وأ ولده

 155 حسن بن محمد بن حسن بن عيل

 157 صاع بن محمد بن حسن بن عيل 

 160 أ محد بن عيل بن حسن بن عيل بن حسن
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 160 عيل بن حسن الثاين بن عيل بن حسنحمسن بن أ محد بن 

 160 معر بن عبد هللا بن أ محد بن عيل بن حسن بن عيل

 162 حمسن بن عيل بن حسن بن عيل بن حسن

 162 محمد بن أ محد بن عبد هللا بن حسني بن حمسن بن عيل 

 164 طالب بن عيل بن حسن بن عيل بن حسن 

 164 عبد هللا بن طالب بن عيل

 164 بد هللا بن طالب بن عيلأ محد بن ع 

 165 محمد بن أ محد بن عبد هللا بن طالب بن عيل وأ ولده

 166 أ محد بن محمد بن أ محد بن عبد هللا بن طالب

 166 عبد الرمحن بن محمد بن أ محد بن عبد هللا بن طالب

 166 معر بن عبد الرمحن بن محمد بن أ محد بن عبد هللا بن طالب

 167 ش يخه احلبيب حسن بن عبد هللا الشاطريقصيدته املر ة يف 

 169 قصيدته الرتحيبية اليت قالها يف اكتب هذه السطور

 171 معر بن أ محد بن عبد هللا بن طالب بن عيل

 172 محمد بن معر بن أ محد بن عبد هللا بن طالب

 173 علوي بن معر بن أ محد بن عبد هللا بن طالب

 175  بن طالبش يخ بن معر بن أ محد بن عبد هللا

 177 أ محد بن معر بن أ محد بن عبد هللا بن طالب

 184 عيل بن أ محد بن عبد هللا بن طالب بن عيل

 185 قصيدة مر ة فيه لإبن أ خيه علوي بن محمد بن علوي 

 187 أ محد بن عيل بن أ محد بن عبد هللا بن طالب
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 188 منوذج من ماكتباته 

 190 بن أ محد  عبد هللا الباقر بن أ محد بن عيل

 191 حسن بن عيل بن أ محد بن عبد هللا بن طالب

 192 ش يخ بن عبد هللا بن طالب بن عيل

 193 علوي بن عبد هللا بن طالب بن عيل

 195 عبد هللا بن علوي بن عبد هللا بن طالب وأ ولده

 197 محمد بن علوي بن عبد هللا بن طالب وأ ولده

 199  بن حسني بن معرمعر بن عيل بن حسن بن عبد هللا

 199 ش يخ بن سامل بن معر بن عيل

 200 عبدالرمحن بن ش يخ بن سامل 

 202 حسني بن سامل بن حمسن بن معر بن عيل

 202 عبد القادر بن حمسن بن سامل بن حمسن بن معر بن عيل

حسني بن حسن بن عبد هللا بن معر بن عيل ) أ هل الرمةل ( 

 وأ ولدمه

202 

 203 بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن معر بن عيل عيل بن محمد

 204 عبد هللا بن عيل بن محمد بن عبد الرمحن 

 204 محمد املقدم بن عيل بن حسن 

 205 هود بن عيل بن حسن وأ ولده

 205 عيل بن هود بن عيل بن حسن 

 206 سامل بن أ محد بن عيل بن هود بن عيل بن حسن

 207 د بن عيلأ بوبكر بن حسن بن عيل بن هو 
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 208 محمد بن حسن بن عيل بن هود بن عيل

 209 عبد هللا بن سامل بن محمد بن علوي 

 209 معر بن محمد بن حسن بن عيل بن هود ) جاوه (

 210 حسني بن هود بن عيل بن حسن

 210 حسني بن عيل بن حسني بن هود بن عيل

 211 عيل بن حسني بن هود بن عيل بن حسن

 213 ود بن عيل بن حسنهادون بن ه

 215 محمد بن هادون بن هود بن عيل بن حسن

 215 أ محد بن محمد بن هادون بن هود بن عيل

 215 عيل بن أ محد بن محمد بن هادون

 216 عبد الاله بن عبد املطلب بن محمد بن هادون بن هود

 217 قصيدة احلبيب محمد انضار يف احلبيب عبدالاله املذكور

 218 عبد الاله بن عبد املطلب بن محمد بن هادونعلوي بن 

 219 عبد هللا بن هادون بن هود بن عيل

 220 سامل بن عبد هللا بن هادون بن هود بن عيل

 221 املنصب عيل بن عبد هللا بن سامل بن عبد هللا بن هادون

 222 محمد بن حسن بن عبد هللا بن هادون ) ميخ (

 222 عبد هللا بن محمد بن حسن

 223 معر بن هادون بن هود بن عيل

 223 حسني بن معر بن هادون بن هود

 225 أ محد بن حسني بن معر بن هادون 
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 226 هادون بن أ محد بن حسني بن معر بن هادون

قصيدة احلبيب محمد بن أ محد الشاطري يف احلبيب هادون 

 املذكور

227 

 228 أ محد بن معر بن هادون بن هود وأ ولده

 230  بن معر بن هادون بن هود وأ ولدهعبد هللا

 230 محمد بن معر بن هادون وأ ولده

 231 عيل بن معر بن هادون واولده

 233 عبد الرمحن بن معر بن عبد الرمحن العطاس

 234 صاع بن عبد القادر بن عبدهللا بن عبد القادر 

 234 عبد هللا بن ش يخان

 234  بن ش يخانعبد هللا بن عبد القادر بن عبد هللا

 235 صاع بن حسن بن عبد هللا 

 235 محمد بن صاع بن محمد بن عبد القادر

 235 أ بوبكر بن سامل بن عبد هللا 

 237 عبد هللا بن معر بن عبد الرمحن العطاس

 237 سامل بن معر بن عبد هللا بن معر ومرامس زورة الشحر

 243 سامل بن محمد بن سامل بن معر بن عبد هللا

 243 عبد الشكور بن سامل بن محمد بن معر بن عبد هللا بن معر

 244 محمد بن معر بن عبد الشكور 

 244 أ محد بن سامل بن معر بن عبد هللا بن سامل بن معر

 244 محمد بن سامل بن معر بن عبد هللا بن سامل بن معر
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 245 صاع بن محمد بن سامل بن معر بن عبد هللا بن سامل بن معر

 246 معر بن سامل بن محمد بن سامل بن معر دفني مكة

 246 سامل بن حسني بن محمد بن حمسن بن عبد هللا بن معر

 247 محمد الهادي بن عبد هللا بن سامل بن محمد ) عنق (

 248 الس يد معر عقيل العطاس امليك 

 248 أ مني عقيل العطاس امليك 

 248 ر خارجية أ ندونيس ياعيل بن عبد هللا بن سامل العطاس وزي

 251 مصادر املعلومات 
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